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RESUMO 
 

Esta dissertação tem o objetivo de demonstrar a existência ou não de articulações entre o 
Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, na condução da política da 
defesa como ramificação da política externa, utilizando como elemento demonstrativo a 
Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti – MINUSTAH. A operação de paz em 
questão corresponde à primeira em que o Brasil atua como líder militar no processo de 
redemocratização e restabelecimento da paz. Essa contribuição tem proporcionado ao 
Brasil grande reconhecimento por parte dos membros signatários da ONU, dada a sua 
competência e maturidade em lidar com questões de defesa e segurança. Por outro lado, é 
uma missão que tem produzido grande polêmica na opinião pública, em face da vultosa 
quantia despendida pelos cofres públicos, ainda mais sendo o Brasil um país que convive 
com enormes entraves sociais e econômicos. Além das questões acima, a participação na 
missão é uma das raras oportunidades de atuação conjunta entre os militares e os 
diplomatas relacionadas à MINUSTAH, assevera-se que a participação brasileira em 
operações de paz corresponde, não raro, a uma situação exclusiva em que se é possível 
verificar a presença tanto de militares como de diplomatas. A MINUSTAH congrega, assim, 
as mais altas esferas decisórias do país, para tratarem de questões relacionadas a 
segurança e defesa. Nesse sentido é preciso levar em consideração o fato de o Ministério 
das Relações Exteriores ser um órgão centenário, com amplo reconhecimento no sistema 
internacional, detentor de uma política própria, com excelentes elementos organizacionais. 
Já o Ministério da Defesa, é um órgão ainda embrionário, em fase de desenvolvimento e 
carecedor de estratégias políticas peculiares, porém respaldado pelas forças singulares. 
Assim, a harmonização de políticas e estratégias entre os dois grandes órgãos 
burocráticos, tradicionalmente isolados do debate político e da opinião pública, é algo difícil 
de ocorrer, porque necessitaria de uma base comum de entendimento, a respeito da função 
que cada um deveria exercer no sistema internacional, na busca pela paz. Por outro lado, 
não se pode esquecer que a política de defesa inerente a cada um desses órgãos já segue 
um padrão próprio de atuação, e nem a Política de Defesa Nacional (PDN) nem a 
MINUSTAH tem se mostrado capazes de modificar esse quadro. 

 
 

Palavras–Chave: Articulação. Política Externa. Defesa. Instituições burocráticas. 
MINUSTAH.  
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    ABSTRACT 

 
This dissertation proposes to demonstrate the existence or non-existence of an effective 
interaction between the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defence in conducting 
the politics of defence as an arm of foreign affairs. To achieve this aim we use as an 
example The United Nations Stabilization Mission In Haiti (MINUSTAH). This mission is the 
first one in which Brazil acts as a military leader in the process to redemocratise and 
establish peace. This contribution has given Brazil recognition before UN signatory 
members due to its competence and maturity in dealing with matters related to defence and 
security. However, the participation of Brazil has created polemic in public opinion since it 
has been spent large amounts of money from the public coffer, especially because Brazil is 
a country where there are huge social and economical barriers. The event is a rare 
opportunity to partnership between militaries and diplomats involved in MINUSTAH. It has 
been said that the Brazilian participation in peacekeeping operations it is a situation in which 
can normally be observed the presence of both militaries and diplomats. Thus, MINUSTAH 
assemble the highest decisive spheres of our country in order to treat matters related to 
security and defence. Besides, it is necessary take into account that the Ministry of Foreign 
Affairs is more than a century old, internationally renowned, with its own politics and 
excellent organisational elements, while the Ministry of Defence is an organ still embryonic, 
in an early stage of development and lacking peculiar political strategies, nevertheless 
supported by singular forces. This way, the harmony of the politics and strategies from these 
organs of bureaucracy, traditionally isolated of political debate and of public opinion, is hard 
to happen, because it would be necessary a common base of understanding concerning the 
position that each one should assume in the international system to obtain peace. On the 
other hand, we cannot forget that the politics of defence particular to each of these organs 
follows different patterns of procedure, and neither the National Defence Politics (NDP) nor 
MINUSTAH has contributed to change this picture. 

 
Key-Words: Articulation. Foreign Affairs. Defence. Institutions. MINUSTAH. 
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INTRODUÇÃO 
 

A redefinição da ordem internacional após a Guerra Fria, posteriormente, a 

globalização e o processo de integração entre nações desencadeou alterações na 

política externa dos países, assim como na política de defesa nacional. Esse novo 

cenário, caracterizado por uma aprofundada entropia proveniente de ameaças 

relacionadas com o terrorismo, com a proliferação de armas de destruição em 

massa e com as desigualdades sócio-econômicas, repercute diretamente na política 

doméstica e externa de cada Estado.  

Durante todo o século XX, a política externa brasileira foi conduzida de 

acordo com os Objetivos Nacionais1 e orientada pelo modus operandi deixado pelo 

Barão do Rio Branco. Essa política tradicional até hoje é fundamentada nos 

princípios da solução pacífica de controvérsias, da não-intervenção e da 

autodeterminação dos povos2, nas normas estabelecidas pela comunidade 

internacional e nos princípios basilares do Direito Internacional. A respeito disso, 

Alexandra de Mello e Silva assegura que: 

 

[...] De fato, Rio Branco ajudaria a consolidar um conjunto de 
princípios — pacifismo, igualdade jurídica entre os Estados, respeito 
ao Direito Internacional — que seria parte importante do acervo 
diplomático permanente do Estado brasileiro, conferindo à política 
externa um traço de continuidade e coerência sempre invocado pelo 
Itamaraty como trunfo de sua atuação internacional3. 

 

Hoje, a política externa brasileira apresenta-se no sistema internacional com 

grande respeitabilidade, seguindo os auspícios da tradicional política externa, 

principalmente porque tem demonstrado amplo comprometimento na promoção e 

estabelecimento da paz. Sobre essa política, Sebastião Rego Barros considera que: 

 

O relacionamento harmonioso com os países vizinhos, o recurso ao 
diálogo e à cooperação, a defesa permanente da paz e do 

                                            
1 De acordo com o Manual Básico da Escola Superior de Guerra, os Objetivos Nacionais 

correspondem a uma dimensão racional calcada nos anseios e aspirações políticas.  
2  Princípios previstos pela Magna Carta presente no seu art. 4º. 
3 SILVA, Alexandra de Mello e, O Brasil no Continente e no Mundo: atores e imagens na política 
externa brasileira contemporânea. Revista Estudos Históricos.  Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, v. 8, nº 15, p. 98. 
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desarmamento e o respeito ao Direito Internacional são fatores que 
corroboram para que um país se faça respeitar no cenário 
internacional e desenvolva uma diplomacia que inspire confiança e 
credibilidade4. 

 

Desse modo, o Brasil tem contribuído para a manutenção da paz e da 

segurança internacional, não apenas pela sua tradição pacifista na solução de 

conflitos, mas também, através da sua significativa participação nesse tipo de 

operação. Ao todo são vinte e cinco. E merece destaque a Missão das Nações 

Unidas de Estabilização do Haiti (MINUSTAH) como primeira missão de paz liderada 

por forças brasileiras. Trata-se de uma operação complexa, cujos objetivos são 

restabelecer a democracia, desarmar os civis e manter a segurança interna.  

Muitas são as razões que justificam a presença brasileira nessa missão, 

entre elas o fato do Brasil ser signatário das Nações Unidas5; querer adquirir 

respeitabilidade no cenário internacional e, principalmente, a possibilidade de ocupar 

um assento permanente no CSNU. 

A política externa brasileira não se resume ao exercício do comércio, possui 

uma ampla gama de atuação, que repercute em áreas como defesa e segurança. 

Por isso, não é salutar atribuir exclusividade da sua execução ao Ministério das 

Relações Exteriores unicamente, deve-se reconhecer outros órgãos, notadamente o 

Ministério da Defesa. Marcos Henrique C. Cortês afirma: 

 

Defesa Nacional é o conjunto de políticas e estratégias, baseadas 
precipuamente na Expressão Militar e Diplomática do Poder 
Nacional, que visam neutralizar quaisquer ameaças ou ataques, 
internos ou externos, à Segurança Nacional, bem como contribuir 
para o Desenvolvimento Nacional6. 

 

Assim, tanto o MRE quanto o MD possuem significativa função na 

constituição da defesa e na atuação pátria no cenário internacional como membros 
                                            
4 BARROS, Sebastião do Rego. A execução da política externa brasileira: um balanço dos últimos 4 

anos. In: Revista Brasileira de Política Internacional, Relnet, Ano 46, nº 2, p. 18-28, 1998.  
Disponível em: 
<http://www.relnet.com.br/cgibin/WebObjects/RelNet.woa/1/wo/t8KDw0TXMTcbwEkUiCaVsM/6.4.1.
1>. Acesso em: 19 abril 2006. 

5 Cf. BERTRAND, Maurice. A ONU. Petrópolis: Vozes, 1995. O Brasil firmou compromisso com as 
Nações Unidas ao promulgar a Carta da ONU em 22 de outubro de 1945 pelo Decreto nº 19.841, 
posteriormente ingressando como membro signatário.  

6  REVISTA DEFESA NACIONAL. nº 792, 1º quadrimestre de 2002. p. 6.  
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instituidores da paz global. Por conseguinte, é bastante considerável a relevância 

desses ministérios na política externa brasileira, mais precisamente na política da 

diplomacia, do pacifismo, da manutenção da paz e do não-intervencionismo.  

Por outro lado, embora tais órgãos possuam preponderante função na 

atuação frente às questões internacionais de segurança e manutenção da paz, 

deve-se trazer à baila a autonomia corporativa de cada ministério, o que os leva, 

muitas vezes, a agir de forma dissociada no exercício da defesa e segurança 

externa.  

À luz do acima exposto, buscar-se-á com o presente trabalho analisar como 

ocorre a articulação entre o MRE e o MD na MINUSTAH, tendo por base a política 

interna de cada ministério e a possibilidade de políticas harmônicas entre eles. De 

uma forma genérica, é preciso desde já consignar que a existência de uma base 

comum de entendimento no âmbito da política da defesa como ramificação da 

política externa entre burocracias de Estado não é algo fácil, especialmente em 

regimes democráticos como o do Brasil. 

Nessa linha, optou-se pela utilização de mais de uma reflexão teórica acerca 

do tema discutido na presente dissertação: construtivismo e racionalismo. Embora, 

possuam métodos diferentes, os seus discursos são, até certo ponto, consensuais, e 

os assuntos aqui tratados não poderiam deixar de ser analisados por esses vieses.  

O ponto de vista racionalista considera que os atores agem conforme a 

lógica da razão instrumental, a fim de maximizar os recursos disponíveis e alcançar 

os objetivos definidos. Assim, a análise das organizações públicas deve ser feita a 

partir do pressuposto de que as burocracias são detentoras de racionalidade e 

tentam avançar seus interesses no Estado, definindo suas preferências, regras, 

políticas e desenvolvendo formas de hierarquizá-las. 

Na perspectiva construtivista, deve-se atentar para a capacidade de atuação 

que as estruturas institucionais conseguem definir e o potencial de intervenção dos 

indivíduos, uma vez que as burocracias estão em constante disputa por poder, por 

influência e na criação de identidades políticas que venham a predominar e garantir 

maior elevação de benefícios. Na visão de Charles E. Lindblom, tanto a 

coordenação como a formulação de políticas públicas correspondem a uma 

constante disputa por poderes7.  

                                            
7 LINDBLOM, Charles E. O Processo de Decisão Política. Brasília: UnB, 1981. p.10. 
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Assim, surge a seguinte dúvida: por que a análise da política de defesa 

brasileira como ramificação da política externa é tratada de maneira diversificada 

pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério da Defesa (MD)? 

Esse questionamento é fundamental para a compreensão da inter-relação entre 

esses órgãos, já que há instrumentos que tentam orientar um trabalho conjunto entre 

as Forças Armadas e a Chancelaria, como a Política de Defesa Nacional (PDN)8, 

que considera as ações diplomáticas a primeira estratégia de solução de conflitos e 

as forças castrenses detentoras de credibilidade capaz de dissuadir conflitos.  

É indubitável que uma reflexão pormenorizada sobre a articulação, ou 

desarticulação entre os ministérios demandaria uma ampla investigação dos fatores 

internos e externos. No entanto, ao perscrutar-se a literatura nacional e constatar-se 

a ausência de discussão a respeito dessa atuação conjunta, fica patente a presença 

de uma problemática complexa. Porém, estimulante. Alguns aspectos podem ser 

mencionados: o Brasil não emprega suas forças singulares como máquinas de 

guerra, mas como um instrumento capaz de ser utilizado para sua própria defesa; a 

política externa é calcada pelo pensamento grotiano de subestimar o conflito e 

favorecer a cooperação na condução da segurança no sistema internacional; o 

descaso social e político em discutir defesa e segurança e a prevalência na 

discussão de temas concernentes ao comércio. 

Diante de temas de tamanha envergadura, surgiram as seguintes questões: 

Como se dá a articulação (ou desarticulação) entre o Ministério das Relações 

Exteriores e o Ministério da Defesa na Missão das Nações Unidas de Estabilização 

do Haiti — MINUSTAH? O que significa para a política externa brasileira a 

articulação, ou desarticulação entre os fardados e a Chancelaria na luta pela 

segurança no sistema internacional? Por que a MINUSTAH foi o período escolhido 

para a análise dessa relação? Essas perguntas possuem grande importância e 

pretende-se tentar respondê-las nesta dissertação. Com esse objetivo foi feita uma 

divisão do texto em quatro capítulos, além desta introdução e da conclusão final. 

No primeiro capítulo, será apresentado o sistema internacional, 

caracterizado pela instabilidade e vulnerabilidade nas relações entre os Estados 

após as duas grandes guerras mundiais, e, posteriormente pela bipolarização 
                                            
8 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/bgu2002/VolumeI/037.pdf> Acesso em: 06 jun. 2006. 
  Documento relacionado com a área de defesa foi criado durante o governo de FHC em 1996. Ele 

determina as diretrizes da política de defesa frente às ameaças externas.  
 

http://www.cgu.gov.br/bgu2002/VolumeI/037.pdf
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política, ideológica e militar desencadeada pela Guerra Fria. O capítulo aborda, 

principalmente, a política de desenvolvimento do sistema de segurança internacional 

através dos meios pacíficos de solução de controvérsias: diplomáticos, políticos e 

jurisdicionais; além da participação brasileira na defesa e implantação da segurança 

coletiva. Com esse fim, destacam-se as operações da ONU de manutenção da paz 

como algumas dessas medidas, caracterizadas por princípios próprios e utilizadas 

pelo CSNU na contenção de conflitos, garantindo a paz e a segurança entre os 

Estados. Demonstra-se, ainda, que o Brasil tem contribuído para a manutenção da 

paz e da segurança internacional, não apenas pela sua tradição pacifista na solução 

de conflitos, mas também por sua significativa participação em operações de 

manutenção da paz seguindo os princípios norteadores da política externa brasileira 

presentes no art. 4° da CF/88. 

No segundo capítulo, o foco de análise transfere-se da avaliação do 

sistema internacional para o cenário interno, destacando o perfil da atual política 

externa brasileira, na visão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de inserir ainda 

mais o País no sistema internacional, transparecendo o desejo de ocupar um 

assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Ainda 

nesse capítulo, já é possível encontrar aspectos ou argumentos que demonstram o 

descompasso entre a política de segurança e defesa e a política de comércio 

exterior do Brasil, em face do desinteresse em discutir defesa e segurança. Serão 

demonstradas, além desses elementos, definições sobre segurança e defesa, antes 

de adentrar nas observações sobre as instituições de forma individualizadas; a 

política de defesa como ramificação da política externa, dadas as variadas formas de 

manifestação; e, por fim, a atuação do MRE e do MD na defesa internacional, já que 

esses órgãos institucionais possuem significativa função tanto na constituição da 

defesa quanto na atuação brasileira como membros instituidores da paz global no 

cenário internacional. 

No capítulo III, serão explicadas as divergências e convergências 

existentes entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores, ao 

atuarem em áreas comuns, no caso, a defesa como ramificação da política externa. 

Para fundamentar a argumentação, parte-se da avaliação histórica da política de 

cada ministério, desde sua criação até a atual estratégia defendida por cada um, 

levando em consideração o fato de corresponderem a burocracias complexas, em 

que impera a independência corporativa, que dificulta a consolidação de uma 
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agenda única. Além disso, serão apresentados alguns elementos que justificam, à 

luz da teoria de interdependência complexa, por que as Forças Armadas não 

ocupam um lugar proeminente na política internacional, diferentemente da economia 

e das relações comerciais, acarretando no desprestígio de assuntos relacionados 

com segurança e defesa. 

O quarto e último capítulo é mais descritivo, enriquecido por questões 

metodológicas referentes a gráficos e entrevistas realizadas com membros que 

lidam diretamente com política externa e defesa. O capítulo em questão procura 

ainda realizar uma comparação entre a contribuição nacional em operações de paz 

da ONU e a sua liderança como membro da MINUSTAH, destacando o investimento 

nacional e humanitário nessa missão. Destaca-se ainda a opinião de membros do 

Legislativo e das Forças Singulares a respeito da participação brasileira na 

operação. Por fim, estuda-se o desempenho dos militares e dos diplomatas na 

MINUSTAH, para, então, chegar à conclusão de que o anseio brasileiro em ocupar 

um assento permanente no CSNU, a criação do MD e suas PDNs, junto com essa 

missão, são insuficientes para modificarem uma tradicional e enraizada política 

corporativa de defesa e segurança, praticamente inacessível à opinião pública, 

frente a um padrão de atuação que lhes conferem total autonomia diante da referida 

política setorial.  
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1 O SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNACIONAL E A ATUAÇÃO BRASILEIRA 
 

1.1 Os meios pacíficos de solução de controvérsias no atual sistema de segurança 
internacional 

 

O sistema internacional sofreu significativa inflexão após as duas grandes 

guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1945). As sangrentas batalhas traçadas no 

cenário europeu, pacífico-asiático e africano, durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), e seus resultados desastrosos não foram suficientes para erradicar o 

constante animus belligerandi, instinto agressor inerente à humanidade. 

Desde então, o sistema internacional tornou-se bastante vulnerável e 

instável, ocasionando uma bipolarização política, ideológica e militar. O mundo 

passou a ser dividido em dois grandes blocos: o capitalista, liderado pelos Estados 

Unidos da América (EUA), e o socialista, que tinha a hegemonia da antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); personagens que protagonizaram a 

Guerra Fria. As batalhas desse imbróglio não foram sangrentas como as da 

Segunda Guerra Mundial. No entanto, ficou evidenciada a fragilidade das relações 

internacionais e a sua submissão aos interesses norte-americanos e aos soviéticos. 

Deve-se ressaltar ainda a última peça do quebra-cabeça do sistema internacional 

pós-guerra, ou seja, a dimensão militar que constantemente serviu de pretexto para 

o agravamento ou refluxo das tensões entre as duas superpotências, e que se 

tornou o ponto crucial do sistema bipolar, marcado pela corrida armamentista9 e pela 

montagem de um arsenal nuclear capaz de levar o mundo à destruição total. 

Simbolicamente, a Guerra Fria findou em 1989 com a queda do muro de Berlim. 

Cumpre salientar a perspectiva defendida por Georges Lamazière em relação à 

finalização desse conflito: 

 

O fim da Guerra Fria tornou possível o funcionamento — ainda que 
imperfeito, seletivo e passível de críticas — do sistema de segurança 
coletiva previsto na Carta de 1945. [...] O fim do bipolarismo e dos 
constrangimentos que ele provocava nos organismos internacionais 

                                            
9 HOBSBAWM, Eric. Cf. Era dos Extremos: O Breve Século XX 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Cia 

das Letras, 1994. A Corrida Armamentista é entendida como um processo no qual os países se 
armam com o intuito de protegerem-se uns dos outros. Ocorre que a aquisição de armamentos e de 
poder militar por um país acarretam o medo e a insegurança noutro, que, por sua vez, passará a 
implementar seu aparato militar. Essa atitude provoca um ciclo vicioso, em que os Estados se 
armam em face das desconfianças advindas da obtenção dos equipamentos de defesa. 
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abriu campo para um novo perfil da ONU na promoção e 
manutenção da paz e da segurança internacionais, mais próximo 
daquele idealizado há 50 anos10. 

 

Diante do exposto, percebe-se que o fim da Guerra Fria serviu para 

intensificar uma campanha em favor da segurança coletiva através do 

desarmamento. Esta pode ser estudada como uma teoria desenvolvida pelas forças 

de segurança internacionais, exercida pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Seus propósitos são primeiramente encontrados na Liga das Nações e, 

posteriormente, na Carta das Nações Unidas. Na visão do internacionalista John T. 

Rourke: 

First, all countries forswear the use of force except in self-defense. 
Second, all agree that the peace is indivisible. An attack on one is an 
attack on all. Third, all pledge to unit to halt aggression and restore 
the peace by supplying to the UN or other IGOs whatever material or 
personnel resources are necessary to deter or defeat aggressors and 
restore the peace11. 

 

Ainda na percepção defendida por Rourke, a segurança coletiva encontra 

obstáculos em sua execução, em face da relutância dos países em subordinar seus 

interesses soberanos à ação coletiva. Para ele, a segurança coletiva existe como um 

objetivo a ser perseguido, e não uma prática geral. Assim, esse esforço emerge 

como uma alternativa para dirimir os embates político-ideológicos e também os 

conflitos armados mundiais, tendo em vista as suas armas de destruição em massa 

e as crises na periferia e semiperiferia. 

Essa política de segurança sofreu visíveis problemas quanto à sua atuação 

no cenário político-internacional durante a Guerra Fria, em virtude do litígio existente 

entre os EUA (capitalista) e a URSS (socialista). Esse grande entrave causado pelas 

principais potências da Guerra Fria decorria da utilização do veto pelos membros 

permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), o que 

paralisava as decisões. Diante dessa estagnação, tornou-se urgente para a ONU a 

criação de medidas provisórias que viessem garantir e manter a paz. 

                                            
10  LAMAZIÈRE, Georges. Ordem, hegemonia e transgressão. Brasília: FUNAG, 1998. p. 22. 
11 ROURKE, John T. International politics at the World Stage. Hartford: Northeastern Publishing  

Co, 1995. p. 379. 
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Após a Guerra Fria, intensifica-se a campanha em favor do desarmamento 

em todo o mundo — atualmente uma das questões de maior importância. Teme-se a 

concretização de previsões de que o mundo está obrigado a conviver com um 

grande número de países dotados de poderio nuclear, possibilitando a eclosão de 

conflitos nucleares.  

Rogério Santos da Costa conceitua segurança coletiva como: 

 

[...] a legitimação de um arcabouço de normas de conduta entre um 
conjunto de Estados, onde a coletividade garante a cada uma das 
partes a integridade territorial e a independência, a partir dos 
conceitos de agressão a estes princípios e de mecanismos de 
restauração dos mesmos, o que vai das sanções diplomáticas e 
econômicas, até imposição e restauração da paz12. 

 

Com o término da Guerra Fria, em vantagem sobre a URSS, os EUA surgem 

no cenário internacional não apenas como uma superpotência dotada de grande 

poderio bélico e financeiro, mas também com grande domínio na cultura e nas 

relações político-diplomáticas. Redefinindo, assim, tanto as relações internacionais 

quanto o papel da ONU na segurança coletiva.  

Inúmeros foram os tratados, acordos e convenções em busca de uma 

medida eficaz em prol da manutenção da paz através da limitação de artefatos de 

guerra e medidas de desarmamentos entre os Estados. A Carta da ONU em seu 

artigo 2°, alínea 4 elucida sua oposição a qualquer utilização de força, permitindo 

seu uso apenas em casos de legítima defesa individual, coletiva ou com a 

autorização da entidade. 

Deve-se abrir espaço para trazer diferenciações conceituais sobre questões 

relativas ao desarmamento e controle de armas, desnuclearização e não-

proliferação. Para Hedley Bull, o desarmamento é a redução ou abolição de 

apetrechos de guerra, podendo ser unilateral ou multilateral; geral ou local; completo 

ou parcial; controlado ou sem controle. 

Em relação ao controle de armas, deve-se mencionar que é exercido 

internacionalmente em relação à política de armamentos e suas características, 

desdobramentos, ou usos, não se confundem. Bull indica, ainda, que o 

                                            
12 COSTA, Rogério Santos da. A falência do sistema de segurança coletiva e suas implicações 

para o procedimento de integração. IV Fórum Universitário do Mercosul. Anais. Maringá: 2003. 
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desarmamento e o controle de armas possuem algumas finalidades — a segurança 

internacional; defender a economia estatal; e preservar as instituições que são 

geralmente corrompidas pelo militarismo13. Para Celso Mello, um Estado para tornar-

se uma potência nuclear necessita possuir não apenas armas nucleares, mas 

também os instrumentos indispensáveis ao seu transporte e deslocamento14.  

Após fazer distinções e conceituações sobre expressões referentes à 

segurança internacional, convém assinalar os meios pacíficos de solução de 

controvérsias utilizados pelo sistema internacional. Dentre os modos pacíficos de 

solução de litígios a serem resolvidos por meio da esfera política ou jurídica, a 

doutrina internacional aponta os seguintes — negociações diplomáticas (serviços 

amistosos, a mediação e os bons ofícios); os modos políticos, compreendendo a 

atuação de organizações internacionais; e os jurídicos (comissões de inquérito, 

conciliação, arbitragem e solução judiciária).  

A esfera diplomática de resolução de conflitos é de grande relevância para a 

atuação dos países no sistema internacional e a mais utilizada. O Brasil, por 

exemplo, mediante seus embaixadores, serve-se dela como via preponderante de 

atuação em questões internacionais. Os serviços amistosos correspondem aos 

serviços realizados por pessoas vinculadas ao governo, no caso, diplomatas, que o 

fazem de forma não oficial. Os bons ofícios tratam-se dos serviços em que se 

pretende abrir negociação com outros interessados ou reatar relações que foram 

rompidas.  

Na mediação, um litígio internacional é posto aos Estados em conflito, a fim 

de se obter uma negociação. Atualmente não são apenas as grandes potências que 

desempenham o papel de mediadores. Os Estados periféricos e as organizações 

internacionais têm tido participação direta. A Carta da ONU em seu artigo 33 prevê a 

utilização da mediação, da conciliação e da arbitragem como formas de solução 

pacífica de conflitos.  

O Capítulo VII da Carta da ONU (Ação Relativa à Paz, Ruptura da Paz e 

Atos de Agressão) em seus artigos 41 e 42 exemplifica a situação em que a ONU 

através do CSNU fará uso da força, ou de meios pacíficos para a resolução de 

litígios que comprometam a paz. 
                                            
13 BULL, Hedley. The control of the arms race: Disarmament and Arms Control in The Missile Age. 

London: Weidenfeld & Nicolson for The Institude for Strategic Studies, 1961. p. 215. 
14 MELLO, Celso. Curso de Direito Internacional Público. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 

1477. 
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Em 1995, na tentativa de atualizar os compromissos da ONU com a paz, o 

ex-secretário geral das Nações Unidas, Boutros-Ghali, lançou um documento 

singular na preservação da paz, segurança e estabilidade — Agenda for peace15. No 

documento, há uma descrição das atividades de implementação da paz e da 

segurança internacional, e também uma distinção entre missões de paz e 

intervenções coletivas, por meio da utilização dos termos preventive diplomacy 

(diplomacia preventiva), peacemaking (promoção da paz), peacekeeping 

(manutenção da paz), peacebuilding (construção da paz) e peaceenforcement 

(fortalecimento da paz). 

A diplomacia preventiva pode ser definida como uma tentativa prévia de 

solução de conflitos, isto é, evitar a sua propagação ou erupção. Os meios 

costumeiramente utilizados pelos países que recorrem e advogam pelo instituto da 

diplomacia preventiva são fundamentalmente os diplomáticos. Os canais de 

interação diplomática alertam para o surgimento de crises e demonstram a 

importância da troca de informações também no plano militar e estratégico. Esse 

instituto tem sido uma tônica constante defendida pela ONU no cenário pós-guerra 

fria. 

As ações de promoção da paz (peacemaking) podem ser definidas como 

atividades que objetivam retirar as partes de um conflito para inseri-las num 

ambiente de concórdia, conforme os meios de solução de conflitos presentes na 

Carta da ONU em seu Capítulo VI. Na visão de Paulo Roberto Tarisse da Fontoura, 

o termo peacemaking pode ser entendido a seguinte forma: 

 

A expressão é utilizada para indicar a promoção da paz a qualquer 
custo, podendo utilizar-se do uso da força. Constitui uma função 
essencial das Nações Unidas, e figura dentre os meios importantes 
para a prevenção, contenção e solução das disputas e para a 
manutenção da paz e da segurança internacional16. 

 

                                            
15 Report of the Secretary-General. Security Council on 31 January 1992. Disponível em 

<http://www.un.org/docs/SG/agpeace.html> Acesso em: 20 maio 2004. Trata-se de uma agenda, 
em que se busca alcançar a almejada paz e a sua manutenção, como também ressalta respostas 
para os casos de agressão iminente e uma nova reformulação das operações da ONU através do 
peacekeeping, do peacemaking e da diplomacia preventiva. Faz recomendações para futuras e 
atuais operações de manutenção da paz, como também uma análise sobre o “esqueleto” funcional 
da instituição, além de comentários a cerca de operações pretéritas. 

16 FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarrisse da. O Brasil e as operações de paz das Nações 
Unidas. Brasília: FUNAG, 2000. p.24. 

 

http://www.un.org/docs/SG/agpeace.html
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Entre os métodos utilizados com peacemaking estão a negociação, o 

inquérito, a arbitragem, a conciliação e o estabelecimento da ordem judicial e da paz. 

Entretanto, as medidas de promoção da paz podem também ser apropriadas sob 

determinadas circunstâncias. Boutros-Ghali sugere-as em situações em que as 

Nações Unidas estabeleçam forças permanentes17.  

A manutenção da paz (peacekeeping) é a ação que impõe o destacamento 

da presença da ONU no campo do conflito com pessoal civil e militar, com o 

consentimento das partes. Essas ações são determinadas pelo CSNU, que é o único 

órgão a aprovar as missões de paz e a traçar as diretrizes a serem seguidas pelos 

Estados participantes. As missões de manutenção da paz podem ser de tréguas, de 

monitoramento de cessar-fogo, de supervisão da retirada de forças antagônicas 

entre outras. São coordenadas pelo Department of Peacekeeping Operations 

(DPKO), tendo como objetivo primordial a paz entre os Estados conflitantes. Como 

exemplo, destacam-se as missões ocorridas na Bósnia (UNPROFOR), Sérvia e 

Montenegro (UNPREDEP), Haiti (MINUSTAH) e Timor Leste (UNMISET)18. 

A construção da paz (peacebuilding) diz respeito às ações utilizadas para 

identificar e apoiar disposições que conduzam ao revigoramento e consolidação da 

paz, de modo a erradicar o ressurgimento de novos conflitos. São missões menores 

do que as missões de manutenção da paz, envolvendo observadores militares e 

pessoal civil, em particular, diplomatas nacionais dos Estados-membros e/ou da 

ONU (Secretariado).  

Em algumas missões de paz, há o estabelecimento de acordos de cessar-

fogo que, na maioria das vezes, não são cumpridos, e a ONU é requisitada para 

restaurá-lo ou mantê-lo. Essa situação, geralmente, excede a promoção da paz e o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas recomenda a missão de fortalecimento 

da paz, desde que esteja claramente prevista a sua necessidade. Esse instituto é 

constituído a partir de convocações do próprio CSNU ou pela auto-iniciativa dos 

Estados-membros, devendo haver um treinamento preparatório específico e estar 

mais fortemente armados, dado o grau de dificuldade. A missão de fortalecimento da 

                                            
17 GHALI, Boutros. An agenda for peace. Nova Iorque, Departamento de Informações Públicas, 

1992. Informações adquiridas também no site oficial do Departamento de Assuntos Políticos da  
ONU. Disponível em: <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html> Acesso em: 04 ago. 2004. 

18 Operações de Paz da ONU. Disponível em: <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp> 
Acesso em: 08 ago. 2004. 

 

http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp
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paz não pode ser confundida com as missões criadas para reagirem aos atos de 

agressão, conforme prevê o art. 43 da Carta da ONU19.  

No quesito pertinente à segurança internacional, o Brasil é um país que tem 

ampla participação, evidenciando-se desde a Liga das Nações, na criação da ONU 

(1945) e por toda a Guerra Fria, perpetuando-se até os dias atuais. Deve-se deixar 

claro que não se pretende nesta dissertação fazer um apanhado histórico da 

participação brasileira nesses momentos, mas apenas uma breve alusão a fim de 

que se possa entender a situação dos diplomatas e militares brasileiros na 

MINUSTAH.  

 

1.2 A participação brasileira e seus reflexos no sistema de segurança internacional 

 

O engajamento brasileiro na promoção e estabelecimento da paz é antigo, 

conforme já mencionado, sendo resultado da atuação conjunta do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) e das Forças Armadas, hoje representadas pelo 

Ministério da Defesa (MD). Essa participação é orientada pela política herdada do 

Barão do Rio Branco, que considera as ações diplomáticas como a primeira 

estratégia de solução de conflitos e as forças castrenses como detentoras de 

credibilidade capaz de dissuadir conflitos, regida pelos princípios da não-

intervenção, defesa da paz, solução pacífica de conflitos e segurança internacional.  

Diante disso, a política internacional brasileira tem adquirido grande respaldo 

no sistema internacional, principalmente pela coerência com que trata do problema 

da segurança internacional ao participar dos esforços de paz promovidos pelas 

Nações Unidas. Exemplos disso são o Tratado de Tlatelolco (interditando as armas 

nucleares na América Latina), o Tratado de Não-proliferação Nuclear (TNP), as 

Operações de Paz e a atual política de esforços para ocupar um assento 

permanente no CSNU. 

Foi diante das mudanças acarretadas pelo golpe militar de 1964 que o Brasil 

assinou e ratificou o Tratado de Tlatelolco, durante o último mês de governo do 

general Castelo Branco. No entanto, o documento só entrou em vigor em 1994, sob 

o governo de Itamar Franco. O Tratado de Tlatelolco foi o primeiro instrumento legal 

em que todos os Estados que possuem armas nucleares deram garantias de 

                                            
19 GHALI, 1992, op cit.  
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segurança para os Estados que renunciaram voluntariamente à posse e ao uso de 

armas nucleares. Ele aumentou a segurança dos países da região, reduzindo o risco 

de corrida armamentista e contribuindo para o regime mundial de não-proliferação 

de armas nucleares. O documento pode ser considerado uma importante 

Confidence-building Measures (CBMs), assegurando, através de seu sistema de 

controle e verificação, a não-aquisição de armas nucleares e a eliminação das 

causas de medo, tensão e outros fatores contributivos para o armamentismo 

internacional.  

O TNP corresponde a um tratado de âmbito universal, cujo objetivo 

primordial é rejeitar a aquisição de tecnologias e armamentos nucleares por outros 

países. Apesar de seu reconhecimento no sistema internacional, o TNP atraiu 

críticas. A França e a China, já então potências nucleares, não quiseram discuti-lo. A 

Índia, um dos maiores opositores, apontou-o como instrumento de perpetuação de 

um monopólio nuclear, permanecendo ainda hoje fora do tratado20. Celso Mello 

relata que o TNP foi bastante criticado pelo Brasil, assim como por outros países, 

porque retira de fato a possibilidade de se desenvolverem pesquisas nucleares, 

impondo uma série de limitações, devido à tênue linha que separa a pesquisa 

nuclear bélica e a pesquisa nuclear pacífica21. Além desses fatos elucidativos 

referentes ao TNP, cumpre destacar que ele sugere a utilização das CBMs como 

mecanismo complementar para sua aplicação, uma vez que em seu preâmbulo 

observa-se o desejo de diminuir a tensão internacional e fortalecer a “confiança entre 

os Estados, de modo a facilitar a cessação da fabricação de armas nucleares, a 

liquidação de todos seus estoques existentes e a eliminação dos arsenais nacionais 

de armas nucleares e dos meios de seu lançamento”22. 

A participação nacional em operações de Paz da ONU será apresentada no 

Capítulo IV da presente dissertação. No entanto, cabe destacar algumas regiões que 

contaram com a presença nacional, tais como a República Dominicana, o Canal de 

Suez, Angola, Moçambique, Timor Leste e, atualmente, o Haiti, onde lidera a 

MINUSTAH. 

                                            
20 NOLAN, Janne E. Sovereignty and Collective Intervention: Controling Weapons of Mass Destruction 

in LYONS, Gene M.; MASTANDUNO, Micheal. Beyond Westphalia? State Sovereignty an 
International Intervention. Londres: The Johns Hopkins Press Ltd., 2003. pp.170-187. 

21 MELLO, 2004, op. cit..  
22 RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002. pp. 224-230.  
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Os tratados e as operações de paz mencionados é apenas um vislumbre da 

extensa inserção mundial do País no sistema internacional. Hoje, o Brasil tem 

desenvolvido uma política que busca apoio de países ricos e pobres, posicionando-

se como uma liderança alternativa, que pode ser demonstrada pelo patrocínio do 

Grupo das Vinte e Uma Maiores Nações em Desenvolvimento (G-21), com o 

propósito maior de ocupar um assento permanente no CSNU.    

 

1.2.1 Princípios que regem a política externa brasileira 

 

Não restam dúvidas de que a complexidade do cenário internacional tem 

requerido dos Estados um maior incremento e aperfeiçoamento do sistema 

normativo internacional. Assim, o legislador pátrio adicionou à Constituição Federal 

de 1988 (CF/88) princípios fundamentais que devem reger a política externa com 

validade jurídica nacional e internacional. Com efeito, os princípios regedores das 

relações internacionais brasileiras correspondem a elucidações do comportamento 

nacional no âmbito externo, fruto da existência política do Brasil como Estado 

soberano. 

Destarte, com a promulgação da Carta da ONU em 22 de outubro de 1945, o 

Brasil ingressou como membro fundador da Organização nesse mesmo ano por 

meio do Decreto n° 19.841, iniciando, assim, uma política de manutenção da paz, de 

conduta legalista e respeito ao multilateralismo. O País, desde então, vem adotando 

uma política de pacificação nas resoluções dos litígios à luz dos postulados mais 

importantes do Direito Internacional Público.  

Inspirada nos princípios norteadores da Carta da ONU, a Magna Carta, em 

seu art. 4°, proclamou diversos princípios que devem reger a atuação do País no 

cenário internacional, correspondendo a uma forma de interesse interno em 

constitucionalizar as normas de Direito Internacional: 

 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
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VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

 

É importante salientar a opinião de Pedro Dallari acerca dos princípios 

constitucionais da formulação e execução da política externa brasileira: 

 

Não apenas observou-se, naquele texto a introdução de princípios 
inéditos na matéria, referentes aos princípios que devem guiar as 
relações exteriores e internacionais do País, como também se 
procurou reequilibrar as responsabilidades dos diversos poderes na 
condução da política externa governamental23. 

 

Já na visão de Luiz Pinto Ferreira, a política adotada pelo Brasil na 

resolução dos conflitos internacionais pode ser dividida em duas categorias — a 

primeira corresponde às soluções de caráter diplomático ou não jurisdicional, como 

negociações diretas, congressos, conferências, bons ofícios, mediação, consulta e 

conciliação; a segunda diz respeito às soluções jurisdicionais como arbitragem, 

recurso à Justiça Internacional e comissões mistas24. Assim, os princípios 

norteadores das relações político-diplomáticas do Brasil presentes na CF/88 

representam uma inovação importante na sistematização dos paradigmas das 

nossas relações exteriores. 

Apesar de a Constituição ter sido alvo de constantes emendas, os princípios 

regedores da política externa brasileira têm tido ampla aplicação, encontrando 

respaldo no atual sistema internacional, conforme se pode verificar nos trechos do 

discurso do Embaixador Celso Amorim: 

 

[...] A solução pacífica de controvérsias é um dos pilares da 
diplomacia brasileira. Após um encaminhamento que despertou 
tantas esperanças, é triste ver a deterioração da situação no Oriente 
Médio, onde vivem populações com as quais temos vínculos 
profundos. Não se pode, de forma alguma, abandonar a via pacífica 
e do diálogo, sob pena de perpetuar-se o sofrimento das populações 
envolvidas, e de desencadearem-se forças incontroláveis, com 

                                            
23 DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 151. 
24 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 450. 
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enorme potencial desestabilizador para a região e para o mundo 
[...]25. 

 

A partir de todo exposto, pode-se afirmar que o Brasil tem uma tradicional 

política exterior, calcada em princípios constitucionais do direito internacional, que se 

mostram presentes por meio dos mais variados instrumentos de segurança 

utilizados pelo sistema internacional. A experiência brasileira nas operações de 

manutenção da paz está diretamente lastreada nos princípios nacionais da política 

externa (art. 4º da CF/88) e nos princípios da Carta da ONU, mais precisamente no 

inciso I do artigo 1º, que corresponde à manutenção da paz e da segurança 

internacionais. 

Do ponto de vista interno, as operações brasileiras são regidas por preceitos 

constitucionais, no caso, o art. 4º da CF/88, orientadas, principalmente, pelo 

princípio da não-intervenção. Assim, uma das imposições que o Brasil faz para que 

participe das operações de manutenção da paz é a permissão pelo país anfitrião da 

presença de observadores e/ou de tropas militares em seu território26. Essa conduta 

corresponde a uma política que explicita uma posição pacifista diante dos conflitos 

internacionais e o respeito à soberania dos Estados. O Brasil considera as 

operações de paz um instituto capaz de solucionar as controvérsias por meio de 

negociações político-diplomáticas, da não-intervenção, da prevalência dos direitos 

humanos, da solução pacífica dos conflitos e da manutenção da paz. As operações 

de paz devem ser regidas pelos seus próprios princípios, a saber: imparcialidade, 

neutralidade, não-utilização de força, mediação e arbitragem.  

A colaboração do Brasil nas operações de paz da ONU é antiga. No total de 

todas as missões da ONU, o Brasil já participou de aproximadamente vinte e cinco 

operações de manutenção da paz, em países da África, América Latina, Europa e 

Ásia27. Todo o crédito adquirido frente à sociedade internacional decorre do trabalho 

                                            
25 AMORIM, Celso Luiz Nunes. Publicação semestral do Ministério das Relações Exteriores, nº 92, 1° 

semestre de 2003. Discurso do Embaixador e Ministro de Estado das Relações Exteriores, por 
ocasião de sua posse como Ministro de Estado das relações Exteriores, no Palácio Itamaraty, em 1 
de Janeiro de 2003.  

26 Exército Brasileiro. Disponível em: 
  <http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/apresentaçao.htm> Acesso em: 20 ago. 2004. 
27 MRE. O Brasil e as nações unidas. Relações exteriores.  Disponível em:  
  <http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/relext/mre/nacun/apresent.htm> Acesso em: 08 

ago. 2004. 
 

http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/apresenta�ao.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/relext/mre/nacun/apresent.htm
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conjunto do MRE e das Forças Armadas, hoje representadas pelo MD, que será 

objeto de análise em capítulos posteriores. 

 

1.2.2 A tradicional política externa brasileira e perspectivas governamentais 

 

A política externa brasileira é historicamente engajada na defesa da solução 

pacífica de conflitos, do respeito ao direito internacional e da renúncia à produção de 

armas de destruição em massa. O atual governo tem adotado uma política externa 

que reafirma os princípios humanistas e universalistas, a partir da integração da 

América do Sul, da preservação e do revigoramento dos sistemas multilaterais de 

comércio, de segurança coletiva e de cooperação em todos os setores. Esse 

direcionamento pode ser observado por meio de excertos do discurso do atual 

Presidente da República: 

 
Nossa política externa está firmemente orientada pela busca da paz, 
da solução negociada dos conflitos internacionais e pela defesa 
intransigente dos nossos interesses nacionais. A paz não é só um 
objeto moral. É também um imperativo de racionalidade, defendemos 
que as controvérsias sejam solucionadas por vias pacíficas e sob a 
égide das Nações Unidas. [...] Nosso projeto nacional não é 
xenófobo e, sim, universalista. Queremos aprofundar nossas 
relações com os países da América do Sul, desenvolvendo com eles 
uma integração econômica, comercial, social e política28. 

 

Além das observações sobre a política conduzida pelo atual governo, pode-

se acrescentar, ainda, que seu desenvolvimento ocorre de forma planejada a fim de 

obter uma vaga no CSNU, buscando o apoio de parte da comunidade internacional. 

Nesse intuito, o Brasil tem atuado de forma universal: mantém relações estratégicas 

com a China29, embora não tenha havido reciprocidade; aumentou as relações 

                                            
28 SILVA, Luiz Inácio Lula da. Publicação semestral do Ministério das Relações Exteriores, nº 92, 1° 

semestre de 2003. Discurso do Presidente da República no XXXIII Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, Suíça, em 26 de janeiro de 2003.  

29 GANDRA, Alana. Relações Brasil-China precisam avançar mais, avalia especialista. Disponível 
em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/12/07/materia.2006-12-07.4248207338/view>. 
Acesso em: 02 jan.2007. O Brasil, além de almejar o aumento das relações diplomáticas com a 
China, procura elevar a vinculação comercial. Há, inclusive, alguns projetos em comum, como o de 
lançamento de satélites, que ainda não está em execução por conta de entraves financeiros do 
Brasil. Não há atritos de forma evidente, mas algumas divergências, como no caso da reforma do 
CSNU, em que a China deu a impressão de que apoiaria o Brasil e, na prática, não o fez. 

 

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/12/07/materia.2006-12-07.4248207338/view
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comerciais com a Índia30; efetivou relações diplomáticas com os países da África e 

tem contribuído na MINUSTAH. Christian Lohbauer, contudo, considera que a 

reforma do CSNU nunca ocorrerá mudanças sem a adesão dos EUA: 

 

[...] Para começar, se os Estados Unidos da América não se 
envolverem e liderarem o processo de reforma, ele simplesmente 
não acontecerá. São alguns bilhões de dólares que dão certa 
importância à ONU e garantem sua capacidade de ação. Um quarto 
dos recursos vem dos EUA. Se eles não querem tratar do assunto, 
melhor esquecer. [...] Tem-se gastado muito tempo e energia com o 
debate sobre a reforma do CSNU. Os artífices da política exterior do 
Brasil estão se perdendo mais uma vez, hiperdimensionando as 
possibilidades de uma hipotética mudança que não deverá acontecer 
tão cedo e, mesmo que aconteça um dia, não dará à ONU maior 
importância ou poder do que tem hoje31. 

 

Essa política de ocupação de uma vaga no CSNU também é uma previsão 

para o segundo mandato do Presidente Lula, segundo Antônio Aguiar Patriota: 

 

[...] O Brasil vai continuar atuando como tem atuado. Em primeiro 
lugar, em estreita coordenação com os parceiros do G4 e com os 
africanos. Também temos conversado muito no âmbito do grupo que 
reúne Índia, Brasil e África do Sul (Ibas) e temos procurado 
coordenar posições sobre a reforma do Conselho. Agora, por 
exemplo, haverá na Etiópia uma reunião ministerial da União 
Africana em que também será tratado esse assunto e o Brasil estará 
presente para acompanhar as deliberações entre os africanos. 
Temos um grupo grande de países que co-patrocinaram a resolução 
que apresentamos em 2005 e com os quais continuamos a nos 
coordenar de maneira prioritária. Atuamos de maneira muito intensa 
também com a região latino-americana em torno desse tema32. 
 

                                            
30 BATISTA JÚNIOR, Paulo Nogueira. A Aliança Brasil – Índia. Folha de São Paulo. São Paulo, 29 

de janeiro de 2004. Com o escopo de ampliar seu crescimento econômico, o Brasil tem aumentado 
suas relações com países latinos e também com outros periféricos, como a Índia. As relações com 
esses Estados são modestas e dentre as visitas feitas pelo Presidente Lula à Índia, foram 
assinadas as diretrizes para um acordo de preferências tarifárias com o Mercosul, representando 
um primeiro passo para a negociação de uma área de livre comércio. 

31 LOHBAUER, Christian. O Brasil no CSNU da ONU? Comentário Político. Disponível em: 
http://www.ahk.org.br/extranet/revista/2004/comen_politico_nov_dez04_port.pdf. Acesso em: 05 de 
janeiro de 2007. 

32 FIORE, Milena. Em 2007, Brasil continuará lutando por vaga permanente no Conselho de 
Segurança da ONU. Entrevista concedida pelo Embaixador do Brasil nos EUA a Radiobrás. 
Disponível em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/07/materia.2007-01-
07.7324903866/view>. Acesso em: 12 jan. 2007.

 

http://www.ahk.org.br/extranet/revista/2004/comen_politico_nov_dez04_port.pdf
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/07/materia.2007-01-07.7324903866/view
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/07/materia.2007-01-07.7324903866/view
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Celso Amorim reconhece as dificuldades para a realização da reforma do 

CSNU, mas defende a persistência brasileira em se tornar membro permanente: 

 

É óbvio que é uma luta muito complexa, mas ela está ganhando 
adeptos. Ter formado um grupo como o G-4, com Brasil, Índia, 
Alemanha, Japão, em defesa da reforma, já é um feito 
impressionante. Há tentativas de dizer: "Vamos parar, porque não vai 
sair reforma". Mas temos chance de conseguir. O impulso pela 
reforma continua33.  

 

A partir do exposto, pode-se afirmar que a atual política externa brasileira dá 

continuidade à tradicional política pacifista, o que pode ser evidenciado inclusive 

através da participação brasileira em forças de paz. A contribuição nacional na 

MINUSTAH tem gerado grande reconhecimento da sociedade internacional, já que a 

liderança de uma missão representa uma indicação de responsabilidade e 

maturidade no quesito de defesa da paz, estimulando a participação de outros 

países da América Latina, como a Argentina. Essa atuação, inclusive, encontra 

respaldo também na Política de Defesa Nacional (PDN), que dispõe dentre as suas 

diretrizes a contribuição para a manutenção da paz e segurança internacional e a 

participação em operações internacionais de manutenção da paz34. Todo esse 

crédito adquirido frente à sociedade internacional decorre do trabalho conjunto entre 

o MRE e o MD, que será enfocado no próximo capítulo, a partir da perspectiva de 

defesa, frente à atual política externa. Isso porque a diplomacia e a defesa são os 

dois vetores da ação externa do País, precisam, portanto, andar juntos, em sintonia, 

formando o que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso denominou de 

"binômio diplomacia-forças armadas” 35.  

A integração brasileira em missões de paz das Nações Unidas, além de 

contribuir na manutenção e na preservação da paz no sistema internacional, tem 

objetivado alcançar uma coordenação entre as Forças Armadas e os órgãos 

                                            
33 Disponível em: 

<http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe.asp?ID_DISCURSO
=3001> Acesso em: 08 jan. 2007. Entrevista concedida pelo Ministro das Relações Exteriores,     
Embaixador Celso Amorim, à revista Época. 

34 A 1ª Política de Defesa Nacional (PDN) foi criada pelo ex Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, com o propósito de traçar as diretrizes e a elaboração do Ministério da Defesa. 
Os seus objetivos podem ser encontrados em anexo. 

35 QUINTÃO, Geraldo. Discurso aos alunos do Instituto Rio Branco. Brasília, 28 de agosto de 2000. Disponível 
em: <http://www2.mre.gov.br/irbr/cursos/PALESTRA/Defesa.htm> Acesso em: 20 set. 2006.  

  

http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe.asp?ID_DISCURSO=3001
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe.asp?ID_DISCURSO=3001
http://www2.mre.gov.br/irbr/cursos/PALESTRA/Defesa.htm
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governamentais, e.g. o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda 

e o Congresso Nacional. Por outro lado, deve-se deixar claro que o Brasil tem 

procurado projetar-se no sistema internacional como um ator global, tanto na área de 

comércio quanto no campo de segurança e de defesa. No entanto, ainda são 

necessários alguns requisitos para que seja considerado um global player e possa 

tornar-se membro permanente do CSNU, entre eles — ter uma diplomacia atuante e 

ser considerado líder regional; equipar e preparar as Forças Armadas; e dispor de 

recursos financeiros para participar das Missões de Paz e cooperar com os outros 

países. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

2 A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DO 
MINISTÉRIO DA DEFESA NA POLÍTICA EXTERNA 

 

2.1 O perfil da atual política externa brasileira 

 

O governo Lula tem assumido um perfil ativo dentro da política externa, por 

meio do qual pretende estabelecer no sistema internacional uma base política e 

econômica favorável às suas pretensões. Para Paulo R. de Almeida, o atual 

Presidente da República tem tido uma participação contínua em assuntos 

pertinentes a questões internacionais, a fim de construir uma América do Sul 

politicamente estável, próspera e unida, com base em ideais democráticos e de 

justiça social36.  

Essa política pretendida, e em parte desenvolvida pelo atual governo, pode 

ser evidenciada na solidificação do Mercosul, pela aspiração em ocupar um assento 

permanente no CSNU e pelo investimento no multilateralismo por meio do envio de 

tropas brasileiras para participar de Missões de Paz. Quanto à questão relativa à 

reivindicação brasileira em ocupar um assento permanente no Conselho de 

Segurança, pode-se afirmar que, embora o Brasil tenha adquirido grande 

receptividade em relação à campanha de reforma do CSNU, deparou-se com 

entraves maiores, sujeitos a um forte jogo de interesses entre as grandes potências, 

especialmente os EUA37. Dessa forma, o Itamaraty, em notas à imprensa, tem 

defendido a participação brasileira como líder militar na Missão de Estabilização das 

Nações Unidas do Haiti. Isso se pode observar a partir de trechos do discurso de 

Celso Amorim:  

 

                                            
36 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Uma nova ‘arquitetura’ diplomática? - Interpretações divergentes 

sobre a política externa do governo Lula (2003-2006). Revista Brasileira de Política Internacional, 
Brasília, v. 49, nº 1, 2006. 

37 De acordo com informações obtidas na palestra organizada pelo NIC e NEPI, intitulada “Discussão 
sobre a atuação das operações de paz da ONU na estabilização do Haiti”, realizada no dia 18 
de abril de 2006 na Universidade Federal de Pernambuco, proferida pelo Tenente Coronel de 
Infantaria, Henrique de Jesus P. Batista, tendo como colaboradores os Professores Jorge Zaverucha 
e Marcelo de A. Medeiros. Para Zaverucha, o atual governo Lula considerou possível a inserção do 
Brasil como membro permanente do CSNU, a partir de medidas que fossem de acordo com os 
interesses dos EUA. Essa política de favorecimento aos interesses dos EUA foi responsável pela 
alocação do Brasil na MINUSTAH, ou seja, o Brasil faria todo o trabalho de recuperação e de 
estabilização da paz e do regime democrático do Haiti em troca do apoio dos EUA à sua candidatura 
como membro permanente do CSNU. Ocorre que os EUA não apoiaram a candidatura brasileira, 
mesmo após todos os esforços realizados pela diplomacia e pelas forças armadas brasileira na 
consolidação democrática e da paz no Haiti. 
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O Brasil foi um dos primeiros países a responder ao chamado das 
Nações Unidas para a estruturação de uma presença internacional 
no Haiti. [...] O Brasil aceitou enviar tropas e assumir o comando 
militar da MINUSTAH [...] por tratar-se de uma operação decidida 
pelo Conselho de Segurança, único órgão com legitimidade para 
determinar a presença de tropas estrangeiras em um país 
soberano38. 

 

Assevera-se, ainda, que o Brasil, após um longo período sem participar de 

conflitos direcionados ao seu território nacional e por questões decorrentes da 

ditadura vivenciada durante o regime militar, alocou para segundo plano as 

temáticas pertinentes à defesa nacional. Essa política, desatenta às questões 

relativas à segurança e aos investimentos militares, decorre do baixo grau de 

ameaça externa vivenciada pelo Brasil, principalmente porque se localiza numa das 

regiões menos conturbadas, apesar dos problemas domésticos enfrentados pelos 

países membros. Esse desapego aos assuntos referentes à defesa e à segurança 

também é perceptível nas próprias Comissões de Relações Exteriores e Defesa da 

Câmara dos Deputados e do Senado.  

Clóvis Brigagão e Domício Proença Jr. consideram que dentre as prioridades 

da política externa, a temática das Forças Armadas e a política de segurança 

ocupam baixa prioridade de discussão, em comparação com a preocupação em 

promover o comércio exterior e reduzir o déficit comercial do País. O que demonstra 

um descompasso entre a política de segurança e defesa e a política de comércio 

exterior39. 

No programa de candidatura do primeiro mandato do governo Lula, havia 

amplo apoio às dificuldades orçamentárias das Forças Armadas: 

 
As Forças Armadas encontram-se com poucos recursos, não sendo 
capazes de oferecer seus contingentes à formação e os meios 
compatíveis com as exigências de defesa nacional. É imperativo que 
o novo governo proponha ao Congresso Nacional um debate sobre o 
papel das Forças Armadas no período40. 
 

                                            
38  Reunião Internacional de Alto Nível sobre o Haiti. Disponível no site:  
    <http://www.defesanet.com.br/panoramahaiti/mre_23maio06.htm>. Acesso em 23 de maio de 2006.   

Trecho do discurso do Ministro das Relações Exteriores, o Embaixador Celso Amorim. 
39  Cf.BRIGAGÃO, Clóvis; PROENÇA JÚNIOR, Domício. Concertação múltipla – Inserção 
     internacional de segurança do Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002. p. 30. 
40  FRAGA, Plínio. Lula estreita laços com militares. Folha On-line. Disponível em:  
    <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u37219.shtml>. Acesso em 08 jun. 2006. 

http://www.defesanet.com.br/panoramahaiti/mre_23maio06.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u37219.shtml
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Posteriormente, passou a defender uma política de apoio presidencial à 

reestruturação dos militares. No entanto, deixa-se subtender que só será dado em 

longo prazo, ou seja, numa futura reeleição, consoante este excerto: 

 
Ao participar da cerimônia de cumprimento e apresentação dos 
oficiais-generais recém-promovidos, no Palácio do Planalto, o 
presidente consolidou que há necessidade de novos investimentos 
para reaparelhar e modernizar as Forças Armadas [...] Nesse 
sentido, Lula pediu confiança aos militares e disse que o governo 
terá condições de melhor investir nas Forcas Armadas na medida em 
que o país avance no novo ciclo de desenvolvimento em que 
ingressou41. 
 

Atualmente, o Ministério da Defesa depara-se com a ausência de eventos, 

nos quais se faça atuar a real função das Forças Armadas: combater. Desde a 

guerra contra Paraguai no século XIX, o Brasil tem vivido pacificamente com os 

países vizinhos. As missões de paz são, portanto, uma alternativa para atuarem no 

processo de pacificação e defesa internacional, além de servirem para demonstrar 

que não se pode descartar a posse de um braço militar forte, preparado, também, do 

ponto de vista operacional e burocrático.  

 

2.1.1 Conceitos de segurança e defesa para a atuação externa brasileira 
 

Durante algum tempo, uma das maiores preocupações das nações era que 

não se repetissem as atrocidades vivenciadas pela humanidade nas duas guerras 

mundiais, especialmente num mundo constituído de países dotados de poderio 

bélico-nuclear, pois a previsão era apocalíptica. Os atentados terroristas do 11 de 

Setembro no território norte-americano e a guerra do Iraque fizeram que o sistema 

internacional se deparasse com a existência de outras formas de insegurança, além 

da proliferação de armas nucleares: o terrorismo, o narcotráfico e o crime 

organizado, que se desenvolveram abruptamente nos últimos anos e, hoje, 

correspondem às formas atuais de ameaça à segurança dos Estados. Essas 

alterações no sistema internacional exigiram novos esforços de reflexão sobre as 

possíveis direções que deve seguir a política mundial, já que a humanidade convive 

com a possibilidade de outros conflitos contra o terror ou de uma guerra preventiva. 
                                            
41 SILVA, Luis Inácio Lula da.  Matéria do dia 07 de dezembro de 2005. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74458.shtml>. Acesso em: 30 de agosto de 2006. 
“Presidente Lula diz que Forças Armadas necessitam de investimentos”.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74458.shtml
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Na visão dos neo-realistas, a falta de autoridade global estimula os países a 

buscarem poder, a fim de se protegerem de outros atores. Todas as nações são 

levadas pela insegurança a fortalecer sua capacidade, tendo em vista a contingência 

de uma guerra42. Qualquer evolução no âmbito internacional entre os Estados é 

capaz de despertar a desconfiança. Os ganhos econômicos, inclusive, podem 

comprometer a segurança.  

K. Waltz considera que a Realpolitk dos Estados no sistema internacional é 

regida pelos interesses dos governantes e pela competição desregulada entre eles. 

E a força, instrumento dessa política, não é apenas ultima ratio, mas também o fator 

primeiro e determinante no âmbito das relações internacionais, uma vez que a 

faculdade do seu uso, tanto pode restringir as manipulações quanto incentivar nas 

deliberações de disputas. Ele chega a equiparar a ameaça da força às 

reivindicações feitas pelos trabalhadores, a fim de adquirir melhorias43.  

Ainda de acordo com a linha de pensamento dos neo-realistas, a obtenção e 

a manutenção da segurança não podem ser atingidas mediante instituições 

internacionais, pois elas apenas refletem a distribuição de poder entre os Estados. A 

balança de poder44, na visão de John Mearsheimer e K. Waltz, é a única forma 

capaz de garantir a segurança internacional. O clássico realista Hans J. Morgenthau 

considera que os interesses e as ações dos Estados são regidos e definidos pelo 

poder, sendo, portanto, a melhor forma de descrever e compreender o 

comportamento deles. Para ele, a balança de poder pode: 

 
[...] impor as suas restrições sobre as aspirações de poder das 
nações, apenas se, primeiro, se restringirem a si próprias aceitando o 
sistema da balança de poder como a estrutura comum dos seus 
esforços. Apenas se os Estados reconhecerem as mesmas regras do 
jogo e jogarem para os mesmos objetivos limitados, a balança de 
poder pode cumprir as suas funções para a estabilidade internacional 
e a independência nacional45.  
 

                                            
42 CORNETT, Linda; CARPOROSO, James A. “E, contudo, se movimenta!”: os interesses dos 

Estados e as forças sociais na Comunidade Européia. In: Rosenau, James N.; Czempiel, Ernst-
Otto (Orgs.) Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Tradução: 
Sérgio Bath. Brasília: UnB, 2000. p. 309. 

43  KENNETH, Waltz. Teoria das Relações Internacionais. Ordens anárquicas e balanças de poder. 
Lisboa, 2002. p. 143-178.  

44 O termo “balança de poder” não tem uma definição precisa, possuindo considerável variedade de 
definições entre internacionalistas, como Ernst Haas, Martin Wight, Hans Morgenthau. Pode ser 
entendida como uma teoria advinda das ações aleatórias dos Estados, que tenta explicar a 
semelhança de comportamento entre Estados similarmente situados.  

45  MORGENTHAU apud WATZ, op cit. p. 167. 
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Assim, os sujeitos internacionais, na visão dos neo-realistas, atuam a partir 

da premissa da racionalidade instrumental, objetivando alcançar um maior aumento 

das suas preferências adquiridas pelas estruturas institucionais, mesmo que, muitas 

vezes, esses resultados não sejam inteiramente alcançados em face dos problemas 

desencadeados pela ação coletiva.    

O neoliberalismo mantém as mesmas idéias defendidas pelos neo-realistas 

a respeito da anarquia que prepondera no sistema internacional. No entanto, em 

relação à segurança e aos interesses dos Estados, considera que eles são 

influenciados pelas instituições, já que elas são capazes de alterarem as prioridades 

e ainda levarem à cooperação. Keohane considera que a segurança pode ser 

definida em termos coletivos, fazendo que os termos da balança de poder não sejam 

negados, mas apenas transformados46, analisando até que ponto as instituições são 

capazes de formar identidades no sistema internacional. Alguns colaboradores 

dessa teoria equiparam a interdependência a uma dependência mútua, ou, mais 

especificamente, a situações em que os países provocam efeitos recíprocos entre si, 

advindos de relações financeiras. Dessa forma, Keohane e Nye definem a 

interdependência complexa da seguinte forma: 

 
1° A existência de “múltiplos canais” de ligação entre sociedades, 
que vão desde interações informais entre autoridades e entre atores 
privados até relações interestatais formais; 2° A “ausência de 
hierarquia entre questões”, implicando um peso e conexões 
(linkages) variáveis entre questões de segurança nacional e outras 
[e.g. econômicas ou tecnológicas] e entre questões de política 
doméstica e de política externa, podendo tal variação gerar 
diferentes coalizões entre, dentro e fora de governos e burocracias; 
3° A irrelevância do uso da força militar em algumas situações47. 
 

Dessa forma, além dos neo-institucionalistas analisarem a questão da 

interdependência de forma diferente de como os realistas analisam o poder, eles 

atribuem valoração às organizações internacionais voltadas para a cooperação 

econômica, técnica ou política como fonte explicadora das mudanças ocorridas no 

sistema internacional. Os construtivistas, por sua vez, consideram que os 

                                            
46 KEOHANE & MARTIN, apud MESSARI, Nizar. Segurança no pós-guerra fria: o papel das 

instituições. In: Esteves, Paulo Luiz (Org.) Instituições internacionais: comércio, segurança e 
integração. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003. p. 174. 

47 CASTRO, Marcus Faro de. De westphalia a seattle: A Teoria das Relações Internacionais em 
Transição. Caderno de Relações Internacionais, N° 20. Departamento de Relações Internacionais 
(REL). Brasília: UnB, 2001. 2° semestre. p.24. 
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desdobramentos desencadeados no sistema internacional decorrem de processos 

sociais, tais como: religião, valores, crenças, interesses e outros. São esses 

elementos que motivam a ação. Assim, um dos pontos principais de análise do 

construtivismo reside na relação entre estrutura e agente, suas alterações 

(recíprocas ou isoladas), envolvendo organizações internacionais, segurança 

internacional e formação de normas de política internacional48. 

Querer analisar defesa e segurança a partir de uma política externa exercida 

por grandes burocracias internas, como é o caso deste trabalho, requer, em primeiro 

lugar, que seja levada em consideração a racionalidade. Assim, as agências 

burocráticas disputam o poder, seja pela influência no comportamento do Estado ou 

na atuação da sua política, seja na determinação de orçamento anual.   

Dessa forma, é conveniente realizar uma definição ampla e diferenciada 

entre as conceituações de segurança e de defesa e o sentido que se pretende 

atribuir a cada uma, antes de analisar cada burocracia de forma individualizada. 

Na visão de Domício Proença Júnior. 

 
[...] costuma ser considerada como um estado desejável: uma 
situação que permita aos cidadãos e às sociedades o 
estabelecimento de laços estáveis, quer do ponto de vista cultural em 
sentido lato, quer do ponto de vista comercial; ao passo que se dá o 
nome de defesa ao conjunto das ações militares visando garantir o 
estado de segurança49. 
 

O general Rui Monarca da Silveira define segurança de forma bastante 

simplista: 

Corresponde às condições necessárias para que o indivíduo possa 
realizar, com liberdade, suas atividades, em determinado ambiente, 
na plenitude de seus interesses, para atingir o bem-estar e a 
felicidade. Segurança é, pois, uma necessidade e um direito de todo 
ser humano; uma “sensação de garantia, necessária e indispensável 

                                            
48 CASTRO, op. cit. O autor ainda menciona como exemplos dessa relação entre agência e estrutura 

a mudança do militarismo para o antimilitarismo na Alemanha e no Japão; a “revolução” de 
Gorbachev na União Soviética; a evolução de normas internacionais sobre intervenções militares; 
o papel causal de elementos idealistas em processos como a descolonização e o fim da apartheid 
na África do Sul; a influência de redes de especialistas chamadas “comunidades epistêmicas” na 
resolução de problemas de política internacional, tais como a poluição do Mar Mediterrâneo ou o 
tratamento dos prejuízos à camada de ozônio na atmosfera terrestre. 

49 PROENÇA JÚNIOR, Domício; DINIZ, Eugênio. Política de defesa no Brasil: uma análise crítica. 
Brasília: UnB, 1998. p. 55.  
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a uma sociedade e a cada um de seus integrantes, contra ameaças 
de qualquer natureza”50. 

 

A ONU pondera a segurança como uma condição na qual os Estados 

consideram que não há perigo de ataque militar, pressão política e coerção 

econômica, de modo que possam livremente buscar o seu próprio desenvolvimento 

e progresso. A segurança dos indivíduos e das comunidades que compõem os 

Estados é assegurada pela garantia do exercício de liberdade e dos direitos 

políticos, sociais, econômicos e individuais, bem como pela preservação ou 

restauração de um meio ambiente saudável para as gerações presentes e futuras51. 

A Escola Superior de Guerra, em seu Manual Básico, entende segurança 

como atos de defesa. Segurança seria o estado de garantia da sobrevivência e 

estabilidade dos indivíduos, comunidades, nações e grupo de nações, num clima 

que permita o seu desenvolvimento e a realização do seu potencial, para as 

gerações presentes e futuras52. Ante o exposto, cumpre enfatizar o pensamento do 

Marechal Castello Branco, em 1967, ao mencionar o plano mais amplo e elevado de 

segurança: 

 
O conceito tradicional de Defesa nacional coloca mais ênfase sobre 
os aspectos militares da Segurança e, correlatamente, sobre os 
problemas de agressão externa. A noção de Segurança é mais 
abrangente. Compreende, por assim dizer, a defesa global das 
instituições, incorporando, por isso, os aspectos psicossociais, a 
preservação do desenvolvimento e da estabilidade política interna; 
além disso, o conceito de segurança, muito mais explicitamente que 
o de Defesa, toma em linha de conta a agressão interna, 
corporificada na infiltração e subversão ideológica 53. 
 

A partir das considerações tecidas, sustenta-se a conexão existente entre 

defesa e ação militar direta, em face da necessidade de proteção e salvaguarda. A 

compreensão de segurança não requer de imediato uma aplicação direta militar, já 

que está associada a uma série de ameaças que utilizam formas de luta não 

tradicionais como o terrorismo, o crime organizado e o narcotráfico.  

                                            
50 SILVEIRA, Rui Monarca da. Segurança e Defesa - A Visão do Exército Brasileiro. In: PINTO, J. R. 

de Almeida; ROCHA, A. J. Ramalho da; SILVA, R. Doring Pinho da. Pensamento brasileiro sobre 
defesa e segurança. v. 1. Brasília: Ministério da Defesa, 2004. p. 169. 

51 European Security in 1990s — Challenges and Perspectives — United Nations Institute for 
Disarmament Research — UNIDIR. 

52  SILVEIRA, op. cit., p. 170. 
53  MANUAL BÁSICO/ ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Rio de janeiro: ESG, 1986. p. 193. 
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As questões relativas à segurança no Brasil foram traçadas a partir do foi 

previsto na Doutrina de Segurança Nacional (DSN). Segundo o Ministério da Defesa, 

defesa nacional é o conjunto de ações do Estado, com ênfase na aplicação da 

expressão militar, para a proteção do território, da soberania e dos interesses 

nacionais contra ameaças externas54. Por tal instrumento é possível verificar que as 

diretrizes da política de defesa e da política externa brasileira são orientadas pelos 

princípios constitucionais já mencionados, fundamentados na busca da paz, na 

solução pacífica das controvérsias e na segurança internacional. Esse documento, 

além de traçar as diretrizes da política de defesa nacional a partir do panorama 

interno até o quadro internacional, com seus escopos, diretrizes e orientação 

estratégica, esclarece a atuação cooperativa do Ministério da Defesa e do Ministério 

das Relações Exteriores, ao considerar a diplomacia a primeira ação dissuasória na 

solução de conflitos e a atuação militar dotada de capacidade e eficácia no controle 

e erradicação do conflito. 

Convém, ainda, deixar claro que para um país ser considerado pacífico não 

importa se ele adquire e possui armamentos, ou se, se mostra passivo frente às 

questões internacionais, mas são seus propósitos e acordos que determinam sua 

natureza. A obtenção e o interesse em desenvolver artefatos químico-nucleares, 

muitas vezes, podem causar certa instabilidade e insegurança entre os Estados. 

Assim, ao invés de aumentar a sua segurança, poderá aniquilá-la. Portanto, 

armamento não é condição suficiente para a consecução de um sistema de 

segurança forte.  

 

2.1.2 A política de defesa brasileira como ramificação da política externa 

 

Para uma melhor compreensão do que signifique política externa e política 

de defesa como ramificação da política externa, faz-se mister a apresentação de 

como a política pública se organiza, porquanto esta se assemelha à política externa, 

cujas teias são mais diversificadas que as de uma política pública.  

Policies (políticas públicas), por sua vez, são outputs de politics (atividade 

política), que compreende o conjunto das decisões e ações relativas à alocação 

                                            
54 POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL. Desenvolvida pelo Ministério da Defesa após a sua criação. 

Podendo ser encontrada na página eletrônica do Ministério da Defesa. Disponível em: 
    <http://www.militar.com.br/defesa >. Acesso em: 28 maio 2006. 

http://www.militar.com.br/defesa
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imperativa de valores55. As políticas públicas são frutos do processamento pelo 

sistema político de inputs originários do meio ambiente e, frequentemente, de 

withinputs (demandas originadas no interior do próprio sistema político). Inputs são 

as demandas, nesse caso, às reivindicações de bens, serviços (saúde, educação, 

moradia) e de participação política. Withinputs referem-se ao suporte, que é a 

observância das leis e regulamentos, que nem sempre estão direcionados para o 

sistema político ou para a classe governante. Tanto inputs quanto withinputs 

correspondem a demandas e apoio, mas uma diferença que se deve ressaltar é que 

o segundo é proveniente dos agentes do executivo, dos parlamentares, e do 

judiciário.  

Atualmente não se pode pensar em política externa sem fazer uma 

associação com seus desdobramentos. Da mesma forma ocorre quando se vai 

analisar a política de defesa brasileira no sistema internacional, já que constitui um 

ramo da política externa. Maria Regina S. de Lima afirma, em relação à política 

externa, que cabe salientar o fato de que os estudos sobre esse tema constituirão 

basicamente um subproduto da teoria das relações internacionais e, num passado 

recente, da ciência política56. Assim, analisar a política externa configura um estudo 

das relações internacionais e será o sistema internacional quem determinará as 

maneiras que se poderá analisá-la.  

Quanto á política externa, esta é regida pelos princípios da escolha racional, 

em face da relação existente entre o fim a que se quer chegar e os meios dispostos 

para tal realização. Os analistas políticos adeptos da perspectiva da escolha racional 

tendem a na política uma série de dilemas de ação coletiva57. Olson58, por exemplo, 

pensa dessa forma. Ele defende que os indivíduos estão empenhados em maximizar 

seu bem-estar material, sob o risco de produzir um resultado pouco satisfatório para 

a coletividade. A teoria da ação coletiva, no seu entendimento, parte do pressuposto 

de que os resultados das ações coletivas nem sempre são eficientes, já que as 

preferências e os interesses particulares de um agente racional não podem ser 

                                            
55 Cf. RUA, Maria das Graças. Análises de políticas públicas: Conceitos básicos. Disponível em: 

<http://www.ufba.br/~paulopen/AnalisedePoliticasPublicas.doc> Acesso em: 05 março 2007. 
56 LIMA, Maria Regina Soares de. Instituições democráticas e política exterior. Contexto 

internacional. v. 22, nº 2, jul-dez, 2000. pp. 274-275. 
57 RUA, Maria das Graças. Escolha Racional e Novo Institucionalismo: Notas Introdutórias. In: RUA, 

Maria das Graças e Maria Izabel Valadão de Carvalho (orgs.) O estudo da política racional. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 12, n. 35. p. 36. 

58 MANCUR, Jr. Olson. The logic of collective action. 2. ed. Cambridge: Harvard University Press, 
1971. p. 106. 

http://www.ufba.br/~paulopen/AnalisedePoliticasPublicas.doc
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atingidos espontaneamente e são insuficientes para alcançar uma racionalidade 

coletiva. O autor ainda aponta o problema da lógica da ação coletiva, em que todos 

os membros de um grupo se interessam por um determinado bem público, mas a 

sua obtenção acarretará grande consumo de tempo e energia. Ocorre que as 

pessoas não têm interesse em contribuir com seu esforço e preferem deixar que os 

demais o façam, uma vez que adquirido o bem, ele estará disponível para todos. 

São os chamados free-riders. No entanto, se a maioria agir dessa forma, o bem não 

será alcançado. Ele também reconhece que qualquer um possa tentar beneficiar-se 

das conquistas da coletividade sem ter contribuído para elas. Na visão de Elster, a 

condição essencial para a ação coletiva bem-sucedida é a coordenação tácita que 

se torna possível quando existe confiança mútua59.  

O institucionalismo histórico, além da teoria da escolha racional, também se 

encaixa na análise da política externa, a partir da atuação do Ministério da Defesa e 

do Ministério das Relações Exteriores, visto que se preocupa com melhores 

explicações sobre determinadas situações nacionais, tendo em vista a distribuição 

desigual de poder e de recursos. Eles encontram essa explicação no modo como a 

organização institucional da comunidade política entra em conflito com as estruturas 

econômicas, de tal modo que determinados interesses são privilegiados em 

detrimento de outros60. Portanto, a política externa é uma estratégia de inserção e 

de defesa dos interesses de uma nação nas relações internacionais, em que é 

possível identificar qual o mecanismo utilizado por cada Estado, seja qual for a 

política — do status quo, do prestígio ou imperialista. De acordo com as 

observações feitas por Oliveira Ferreira 

 

As Forças Armadas passam a ser, não quem define uma política 
externa, mas, sim, o instrumento de que se serve o Estado para 
defender e fazer valer seus interesses. Essa ação de defesa e 
afirmação dos interesses pode ser chamada de política externa em 
sentido amplo — e com fundadas razões61.  

 

                                            
59 ELSTER, Jon. Marxismo, funcionalismo e teoria dos jogos. São Paulo: Lua Nova, n. 17, junho 

1989, p. 163-192. 
60 HALL, Peter A. e TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. Lua 

Nova,  n. 58, 2003. pp. 193-223. 
61 FERREIRA, Oliveira S. A crise da política externa autonomia ou subordinação? Rio de Janeiro: 

Revan, 2001. p.142. 
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Jeanne A. K. Hey destaca a problemática da política externa de países 

periféricos, identificando seis formas de política externa dependente, conforme se 

encontra nesta abordagem feita por João Paulo Alsina Júnior:  

Há seis formas de política externa dependente: conformidade, 
consenso, contra-dependência, realismo, preferência do líder e 
política doméstica. A teoria da conformidade supõe que os países do 
terceiro-mundo não possuiriam os recursos econômicos e militares 
necessários para que pudessem se contrapor aos desígnios das 
grandes potências — o que faria com que, gostando ou não, 
tivessem que adotar políticas alinhadas aos interesses dessas 
últimas a fim de evitar punições. A tese do consenso sustenta que o 
alinhamento será a constante na interação entre a política externa 
dos países periféricos e centrais em função dos laços comuns, tanto 
econômicos quanto ideológicos, existentes entre as elites do norte e 
do sul. A contra-dependência argumenta que a frustração com os 
resultados de políticas externas alinhadas aos interesses do centro 
do capitalismo conduziriam à busca de alternativas que contrariariam 
deliberadamente os desígnios das potências hegemônicas. O 
realismo, embora tenha sido concebido para dar conta da realidade 
dos Estados mais poderosos, quando aplicado ao caso de países 
periféricos, denota a busca do interesse nacional por meio do 
acúmulo de poder e prestígio para a consecução de determinados 
objetivos (mais limitados do que no caso dos países desenvolvidos). 
A teoria da preferência do líder, como o nome sugere, supõe que as 
idiossincrasias pessoais do responsável pela formulação da política 
externa serão decisivas para explicar os rumos tomados por esta nos 
países do terceiro mundo. Finalmente, a tese da política doméstica 
prevê que a necessidade de composição com as lideranças 
oposicionistas no parlamento, com o fito de garantir a 
governabilidade, será responsável por limitar o espaço de manobra 
disponível aos policy makers na formulação da política externa62.  

 

Assim, levando-se em conta que a política externa possui um variado leque 

de atuação, conclui-se que a política de defesa atrela-se à política exterior e esta, 

por sua vez, vincula-se aos objetivos explícitos presentes no sistema internacional, 

refletindo simultaneamente a política doméstica. Essa política, além de tratar de 

questões relacionadas com a esfera diplomática, dedica-se também as relativas à 

economia, às instituições político-sociais e sobre temas pertinentes à segurança 

nacional e internacional. É por essa razão que Clóvis Brigagão e Proença Júnior 

consideram que: 

 

                                            
62 ALSINA JÚNIOR, João Paulo Soares. A síntese imperfeita: articulação entre política externa e 

política de defesa na era Cardoso (1995-2002). Dissertação (Mestrado em Relações 
Internacionais). Universidade de Brasília, Brasília, 2002. 
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A estratégia de segurança internacional do Brasil deve compreender, 
entre outros aspectos, investimentos na educação, soluções para os 
problemas de saúde da população, a consolidação das instituições 
políticas, medidas destinadas à redução das vulnerabilidades 
externas, à preservação da estabilidade econômica e ao alívio das 
tensões sociais nas cidades e no campo, políticas de crescimento, de 
criação de empregos e de distribuição de rendas63.   

 

Ocorre que uma forte estratégia de segurança internacional para a defesa 

interna e externa também requer contínuos e vultosos investimentos nas Forças 

Armadas, tanto organizacional e operacionalmente, quanto no aperfeiçoamento do 

sistema burocrático. 

A política da defesa como ramificação da política externa a fim de constituir 

uma defesa estratégica requer, além da capacitação dos militares, um bom preparo 

e qualidade de diplomacia, para que possa causar influência política de um país no 

sistema internacional.  

Deve haver, portanto, uma coordenação concreta entre o Ministério da 

Defesa e o Ministério das Relações Exteriores em questões ligadas à defesa e à 

segurança, até mesmo porque o art. 91 da CF/88 é claro ao considerar que o 

Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do Presidente da República sobre 

temas relativos à soberania nacional e garantia do estado democrático, exige, entre 

outros, a presença do Ministro da Defesa e do Ministro das Relações Exteriores.  

Outra forma de justificar a diretriz de cooperação na condução da política de 

defesa como ramificação da política externa entre a Chancelaria e as Forças 

Armadas é por meio da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) 

presente no Senado e na Câmara dos Deputados, cuja função é o estabelecimento 

de que caminho a política externa brasileira deve tomar. Isso é decidido mediante a 

discussão das resoluções que precisam ser tomadas a fim de definir de que maneira 

acontecerá a participação do Brasil nas questões mundiais, se ela será direta, ou se 

o nosso País ficará apenas na condição de colaborador financeiro. Debate-se 

também o envolvimento brasileiro em missões de paz.  

Um dos objetivos da CRE pode ser ilustrado através da 1ª Reunião 

Extraordinária ocorrida em 19/01/2006, em que se discutiram questões relativas à 

posição brasileira na MINUSTAH. A decisão foi baseada nos termos do art. 93, II do 

regimento interno do Senado Federal e do art. 58, § 2º, II da CF/88, em que se 
                                            
63 BRIGAGÃO, Clóvis; PROENÇA JR., Domício. O Brasil e o mundo — Novas visões. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 2002. p. 27. 
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requer o envio do Professor Ricardo Seitenfus pelo Ministério das Relações 

Exteriores ao Haiti, a fim de realizar um diagnóstico da situação após as eleições e 

de como o Brasil poderá contribuir no processo de pacificação e democratização 

daquela nação64. 

Levando em conta a tradição brasileira em missões de paz, pode-se 

asseverar que é nas operações que a atuação conjunta entre o MD e o MRE torna-

se mais evidente. A preferência brasileira por operações de paz nas quais haja 

consentimento das partes, afinidades lingüísticas ou culturais com o Brasil, bem 

como condições climáticas e geográficas semelhantes, visa proporcionar, ao mesmo 

tempo, melhores resultados para as Nações Unidas e condições de segurança para 

os brasileiros65. É por essa razão que se pretende analisar, em capítulos posteriores, 

se a Chancelaria e as Forças Armadas na condução da MINUSTAH interagem de 

forma cooperativa. 

 

2.2 A atuação do ministério da defesa e do ministério das relações exteriores na 
defesa internacional  

 

Uma das formas de especificar e compreender a modalidade de inserção 

internacional de segurança do Brasil é analisando a atuação do MD e do MRE no 

sistema internacional, embora não sejam os únicos a desempenhar funções nessa 

seara, pois há o auxílio de outros órgãos governamentais — o Ministério da Indústria 

e Tecnologia, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. 

De acordo com as observações do capítulo primeiro, o Brasil é signatário 

dos regimes internacionais de não-proliferação e desarmamento, tem uma tradição 

pacifista reconhecida no sistema internacional, objetiva contribuir na constituição de 

um sistema multipolar orientado pelo Direito Internacional Público para solucionar 

pacificamente os conflitos e defende o multilateralismo. A partir dessas bases 

supramencionadas, destaca-se que a diplomacia brasileira tem-se pautado pelo 

legado herdado do Barão do Rio Branco, que fixou pacificamente as fronteiras 

nacionais e consolidou a escala continental do País, estabelecendo um estilo de 

comportamento que caracteriza, até os dias de hoje, a diplomacia brasileira. Ele 

desenvolveu, no final do século XIX, uma estratégia geral de gestão de conflitos 
                                            
64 JORNAL DO SENADO. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/jornal/> Acesso em: 11 set. 

2006. 
65  BRIGAGÃO, op cit. 32. 

http://www.senado.gov.br/jornal/
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internacionais fundamentada no pressuposto de que o Brasil era uma Nação grande, 

mas de força mediana. A idéia era simples — deveriam ser evitadas discussões 

bilaterais com parceiros mais fortes. O problema deveria ser conduzido para fóruns 

mais amplos, nos quais as tensões pudessem ser distribuídas multilateralmente66. É 

por isso que, na maioria das vezes, o Itamaraty tem levado questões internacionais 

para áreas em que não haja exclusivamente relações bilaterais, a fim de evitar que 

um Estado detentor de maior poder exerça domínio sobre a situação.  

Atualmente, a Chancelaria é caracterizada pela coerência e moderação em 

todas as facções da política externa, expressando-se, segundo Gelson Fonseca 

Júnior, na capacidade de desdramatizar a agenda da política externa, ou seja, de 

reduzir os conflitos, crises e dificuldades no leito diplomático67.  

Do ponto de vista estratégico-militar, o Brasil não constitui nenhuma ameaça 

ao sistema internacional e nem recebe nenhum malefício, sendo um diferencial nas 

agendas do serviço diplomático. O problema brasileiro não é o de se sentir 

ameaçado, mas, ao contrário, de não ser percebido como ameaça por seus 

vizinhos68.  

No campo da segurança internacional, a Chancelaria tem adquirido grande 

respeitabilidade, repercutindo-se na participação brasileira em missões de paz que 

usam como instrumento de dissuasão a mediação e a arbitragem. Por isso, grande 

parte da política estratégica de segurança no sistema internacional decorre da 

diplomacia, embora não seja total, pois a política externa não se limita 

exclusivamente à agenda das relações exteriores. Assim, é visível a hierarquia do 

Itamaraty como o órgão mais visado no delineamento da política externa brasileira. 

Considerando que o sistema internacional é caracterizado por uma 

constante competitividade entre os Estados subordinados à lógica do poder, não 

obstante sujeitos à possibilidade de eclosão de um conflito armado, não se pode 

desmerecer a defesa nem mesmo alocá-la em segundo plano. Desse modo, As 

                                            
66 Cf. LEAL, Carlos Ivan Simonsen. Por uma estratégia de defesa e segurança de longo prazo para o 

Brasil. In: PINTO, J. R. de Almeida; ROCHA, A. J. Ramalho da; SILVA, R. Doring Pinho da. 
Reflexões sobre defesa e segurança: uma estratégia para o Brasil. Brasília: Ministério da 
Defesa, 2004. p. 51. Essa doutrina proclamada pelo Barão do Rio Branco passou a ser vista como 
um dogma presente na condução da política externa brasileira pela Chancelaria, sendo bastante 
utilizada no século XX. 

67 QUINTÃO, Geraldo. Palestra proferida aos alunos do instituto Rio Branco no ano de 2000. 
Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/irbr/cursos/PALESTRA/Defesa.htm> Acesso em: 07 de 
setembro de 2006.  

68 BRIGAGÃO, Clóvis;  PROENÇA JÚNIOR, Domício. Concertação  múltipla – Inserção  
     internacional de segurança do país. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002. p. 52. 

http://www2.mre.gov.br/irbr/cursos/PALESTRA/Defesa.htm
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Forças Armadas do Brasil desempenham um papel relevante na inserção do País 

internacionalmente, pois garantem o exercício das ações políticas e proporcionam 

credibilidade às manifestações de paz e de respeito ao Direto Internacional. 

Principalmente, porque o contencioso político ou de natureza técnica que venha a 

emergir numa relação entre Estados são solucionados, primeiramente, pela esfera 

diplomática e, caso a lide extrapole a esfera da mediação e da conciliação, 

resultando em um conflito armado, será solucionado pela atuação das Forças 

Armadas, uma vez que são destinadas às interferências externas que afetem os 

interesses nacionais. 

As Forças Armadas existem, em tese, ultrapassado o entendimento 

elementar, para o respaldo das decisões políticas no caso da necessidade do 

emprego da violência pelo Estado69. Na visão dos militares, as Forças Armadas 

brasileiras desfrutam de amplo respeito e admiração por parte dos países vizinhos, 

em face da existência de um tradicional projeto de auxílio e contribuição através de 

palestras, cursos, operações militares, visitas oficiais, além de medidas de confiança 

mútua. Conforme o art. 142 da CF/88, cabe às Forças Armadas a defesa da Pátria, a 

garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem70. Essas atribuições 

acarretam uma ingerência nos problemas internos — por meio da atuação dos 

militares na ordem pública e na vida nacional como um todo; e externos — 

defendendo a paz ativamente no sistema internacional. 

Com a criação do Ministério da Defesa e a elaboração da Política de Defesa 

Nacional (PDN), foi possível fixar o funcionamento da estratégia de segurança, 

embora ainda sejam amplas as medidas de gerenciamento e definição de uma 

política precisa na conceituação e na condução da política de defesa. Com esse 

documento, a participação militar em questões mundiais passa a ocorrer de forma 

ativa, em conjunto com a diplomacia e com outras estruturas governamentais.  

Em época de paz, a atuação dos militares é diplomática, o que pode ser 

evidenciado pela demonstração ou apresentação militar em determinadas situações 

e regiões. Essa política exibicionista corresponde a uma estratégia tradicional 

utilizada internacionalmente como instrumento político. A marinha é um exemplo 

                                            
69 Cf. BARBOSA, Afonso. Visão militar sobre a Inserção Internacional de Segurança do Brasil. In. 

BRIGAGÃO, Clóvis; PROENÇA JR., Domício. O Brasil e o mundo – novas visões. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 2002. p. 105. 

70 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
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disso ao atuar tanto em áreas nacionais quanto internacionais. Os navios de guerra, 

quando visitam portos estrangeiros, mostram capacidades e cultura do povo e, 

extensivamente, a disposição do Estado de fazer-se presente. A visita oficial de um 

navio de guerra é sempre recebida como um gesto respeitoso e significativo71. 

A participação militar brasileira em forças de paz no exterior tem sido uma 

contribuição significativa, cujos resultados serão uma inserção ainda maior do País 

no processo de segurança internacional. Portanto, pode-se afirmar que o estudo 

sobre política externa e defesa induz a uma análise sobre o relacionamento entre 

duas grandes forças burocráticas: o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério 

da Defesa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
71 BARBOSA, op cit. p. 96. 
 
 



 52

3 ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS EXISTENTES ENTRE O 
MINISTÉRIO DA DEFESA E O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 
3.1 O ministério da defesa e o ministério das relações exteriores: burocracias que 

atuam em áreas comuns 
 

Inúmeras foram as mudanças experimentadas pela defesa nacional desde o 

fim do regime militar e a reconstrução do regime democrático, envolvendo a imagem 

das Forças Armadas e a sua estrutura burocrática organizacional. Segundo Eliézer 

Rizzo: 

 
A imagem popular do militar impolido e inculto existente na época do 
regime militar não mais deve subsistir no imaginário da sociedade 
brasileira. A democracia tem alterado atitudes tradicionais. Hoje já se 
permite o ingresso de mulheres nas diversas carreiras militares, além 
de proporcionarem uma abertura à sociedade que pode ser 
vislumbrada pelo ingresso de militares em cursos de universidades, 
participação em palestras e outros72. 
 

A primeira PDN73 (1996) proporcionou, em 1999, a criação do MD, 

constituindo a mais acentuada transformação na tradicional autonomia corporativa, 

já que se convivia com a existência de vários ministérios militares independentes 

(Exército, Marinha e Aeronáutica). O MD, que substituiu o EMFA, surgiu com o 

propósito de unificar o diálogo com as Forças Singulares e de modificar o 

relacionamento entre militares e diplomatas. Com a sua criação, não mais seria 

preciso que o Itamaraty se comunicasse com quatro ministérios, contando com o 

EMFA, para a discussão da política de defesa como ramificação da política externa. 

Haveria uma síntese do diálogo. A respeito, João Paulo Alsina afirma: 
 

A unificação dos interlocutores traria vantagens evidentes de 
coordenação e facilitaria o próprio diálogo do Brasil com suas 
contrapartes estrangeiras — algo útil em vista de uma almejada 
elevação do País à qualidade de membro permanente do CSNU74. 
 

Inúmeras são as justificativas acerca do surgimento do MD. O anseio em 

criar esse órgão ministerial não surgiu com o Presidente Fernando Henrique 
                                            
72 Cf. OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. Democracia e defesa nacional: a criação do Ministério da Defesa 

na presidência de FHC. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. p. 20. 
73 A Primeira Política de Defesa Nacional e a Segunda Política de Defesa Nacional podem ser 

encontradas em anexo a presente dissertação. 
74 ALSINA JR., João Paulo Soares. Política externa e política de defesa no Brasil: Síntese 

imperfeita. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2006. p. 128. 
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Cardoso, existindo desde a elaboração da Constituição Federal de 1946, quando se 

criou o EMFA na tentativa de elaborar um ministério único75. Essa idéia é reforçada 

pelas palavras do ex-Ministro-chefe do EMFA, Bezerra Leonel: 

 
[...] a idéia da criação do Ministério da Defesa não é algo novo que 
surgiu com essa diretriz inicial do presidente. A idéia da criação do 
Ministério da Defesa no Brasil já existe desde o término da Segunda 
Guerra Mundial [...] quase todas as estruturas militares dos vários 
países diretamente envolvidos no conflito sofreram essa mutação e 
foi criado o órgão que poderíamos simplificar chamando de Ministério 
da Defesa, de várias formas, com várias idéias, estruturas diferentes, 
mas com um objetivo comum76. 
 

Quanto a essa temática, deve-se esclarecer que exige aprofundada 

discussão e uma ampla análise sobre os elementos de ordem material e simbólica. 

Para Jorge Zaverucha, a origem do MD está condicionada ao seguinte fator: 

 
A criação do Ministério da Defesa foi uma clara manobra política para 
favorecer a candidatura do Brasil a um assento permanente no 
Conselho de Segurança da ONU, já que seria difícil explicar ao 
mundo como um país com vaga nesse Conselho aspira a decidir 
sobre questões de segurança internacional tendo quatro ministros 
militares respondendo pela pasta da Defesa77.    
 

Na visão do Itamaraty, a criação do MD veio atender às exigências 

internacionais: 

 
Já estava mais do que na hora da criação de um ministério que 
unificasse as forças, tornando de forma única o discurso a ser 
empregado no âmbito da segurança e defesa. Foi uma criação que 
veio comungar com as exigências da ordem internacional. E 
considera que a atuação do MD na MINUSTAH foi a primeira grande 
atuação do mesmo que só vem a contribuir para o seu 
desenvolvimento78. 

                                            
75 MINISTÉRIO DA DEFESA. História do ministério da defesa. Disponível em: 

<http://www.defesa.gov.br/conheca_md/index.php?page=historico> Acesso em: 20 mar. 2007. 
76    OLIVEIRA, 2005, op cit. p. 226. 
77  ZAVERUCHA, Jorge. A fragilidade do Ministério da Defesa brasileiro. Revista de Sociologia 

Política. Curitiba,  n. 25,  2005.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782005000200009&lng=es&nrm
=is>. Acesso em: 26 out. 2006. 

78   Essas declarações foram fornecidas pelo III Secretário do Ministério das Relações Exteriores da 
Divisão das Nações Unidas no Itamaraty, Marcelo Bholk, em Brasília no dia 18 de outubro de 
2006. 
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Zenildo Lucena, mostrou-se a favor da criação do MD, embora tenha 

afirmado que foram inúmeros os entraves criados pela caserna em relação a sua 

criação, estendendo-se até hoje: 

 
Sou partidário do Ministério da Defesa, sempre fui, e disse ao 
Presidente que me comprometeria com os novos ministros para criá-
lo. [...] Isso são cogitações, mas creio que houve pressões para que 
ele criasse o ministério. Creio, com toda franqueza, que houve 
pressões externas que podem até não ter influído, mas existiram. 
Mas o fato é que os americanos raciocinam como se todo o mundo, 
ao Sul do Rio Grande, fosse igual. Então o poder civil que eles 
imaginam pressupõe um ministro da Defesa civil. Essa é a idéia 
americana, não há dúvida79. 
 

O Brasil, até 1999, fazia parte de um pequeno grupo composto por alguns 

países sem grande expressão militar internacional como o Japão e o México. Os 

únicos destituídos de um órgão único de defesa. As pressões desencadeadas no 

sistema internacional e as pretensões no âmbito da segurança e defesa, já que o 

País sempre deixou evidente o desejo80 de se tornar membro permanente do CSNU, 

foram os prováveis motivos que influenciaram a implantação de um MD.   

Desde a sua criação, o MD tem demonstrado inoperância na condução da 

política de defesa e segurança. Para Zaverucha: 

 
[...] até hoje o MD não conseguiu aproximar e unificar o discurso com 
as Forças Singulares, nem criar profunda interação entre política 
externa e de defesa. Ele nada mais é do que uma peça decorativa, 
pois, o poder, de fato, continua nas mãos dos militares, 
principalmente porque os comandantes do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica deixaram de ser politicamente ministros de Estado, mas 
mantiveram o status jurídico81.  
 

Mesmo com a presença de um único órgão ministerial de defesa, as Forças 

Singulares continuam a desenvolver suas atividades de forma independente das 

demais, embora o ex-Ministro Geraldo Quintão, tenha procurado unificar ou, pelo 

                                            
79 LUCENA, Zenildo Zoroastro de. In: D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.) Militares e 

política na Nova República. Rio de Janeiro: FGV, 2001. pp. 203–225. 
80 O anseio em participar da ONU como membro permanente existe desde a participação brasileira na 

Liga das Nações, tendo sido intensificado após as campanhas desenvolvidas para a reforma do 
Conselho da ONU 

81 ZAVERUCHA, op cit. p. 04. 
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menos, aproximar as três forças quando criou uma operação militar conjunta na 

Amazônia82.   

Outro aspecto é o disposto no art. 102, inciso I, alínea c, da CF/88, segundo 

o qual os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e os ministros de 

Estado terão o mesmo foro de julgamento nos crimes comuns e de 

responsabilidade. Com isso, percebe-se que o MD serviu para atender a uma 

exigência externa. É válido salientar ainda que os comandantes compõem o 

Conselho de Defesa Nacional (CDN) e a Câmara de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional (CREDEN) do Conselho do Governo. 

A Lei Complementar nº 97/9783 prevê a subordinação das Forças Armadas e 

seus comandantes ao Ministro de Estado de Defesa, ou seja, à autoridade a que foi 

delegada a função de Ministro de Defesa. A Lei Complementar nº 99/99, por sua 

vez, delineia a subordinação das Forças Armadas em relação ao Presidente da 

República e ao MD. Observa-se, pois, que a subordinação militar não é uma atitude 

arbitrária das autoridades civis, mas decorre de previsão constitucional. As Forças 

Armadas somente serão dirigidas, se o poder político protagonizar essa direção com 

objetivos, métodos, recursos financeiros, materiais e humanos84.   

Apesar de O MD já possuir a segunda versão da PDN85, alguns cientistas 

políticos, como Zaverucha, consideram o fato de inexistir um "livro branco86 de 

defesa que possua uma política explícita sobre os meios adequados para a sua 

implementação, as determinações a serem delegadas aos militares, o nível de força 

a ser perseguido e alcançado no futuro. Outro ponto que merece destaque em 

relação à criação do MD, diz respeito à elaboração da CREDEN, órgão do Conselho 

do Governo efetivado pelo Decreto n° 1895 de 199687 durante a gestão do ex-

                                            
82  ZAVERUCHA, op cit. p. 12. 
83 Lei complementar nº 97, de 09 de junho de 1997: “Dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas”. Disponível em: 
<http://www.direito.adv.br/legisla_complement.htm >. Acesso em: 05 maio 2006. 

84  OLIVEIRA, op cit. p. 5. 
85  A primeira versão da PDN foi publicada em 1996, e, posteriormente, desdobrando-se no Ministério 

da Defesa. A segunda versão da PDN foi criada em julho de 2005, com os objetivos de corrigir os 
erros e lacunas deixados pela primeira versão. 

86  MEDEIRO FILHO, Oscar. Cenários geopolíticos e emprego das forças armadas na América  
do Sul. Dissertação de mestrado. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/espaco_academico/biblioteca_virtual/dissertacoes.php>  
Acesso em: 30 de março de 2007. “Livros brancos correspondem a uma exposição feita pelos 
governos sobre defesa e segurança, os únicos países da América do Sul a publicarem livros 
brancos são a Argentina, Chile e Peru”. 

87 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n° 1.895, de 6 de maio de 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1895.htm> Acesso em: 15 de fevereiro de 2007. 

http://www.direito.adv.br/legisla_complement.htm
https://www.defesa.gov.br/espaco_academico/biblioteca_virtual/dissertacoes.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1895.htm
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Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de dirimir um entrave 

existente entre a Marinha e a Aeronáutica em torno da aviação naval embarcada, 

promovendo maior aproximação entre as Forças Institucionais88; e de pôr fim às 

resistências ainda existentes, que dificultavam o desenvolvimento do MD. A 

CREDEN, de acordo com o previsto no Decreto n° 1.895, de 6 de maio de 1996, é 

uma câmara do Conselho do Governo e destina-se a formular políticas, estabelecer 

diretrizes, aprovar e acompanhar os programas a serem implantados no âmbito das 

matérias correlacionadas, inclusive nas áreas de cooperação internacional em 

segurança e defesa, imigração e emigração, questões fronteiriças, populações 

indígenas, direitos humanos, operações de paz, atividades de inteligência, 

narcotráfico e outros delitos internacionais. É constituída por civis — Ministro do 

Estado de Justiça, Ministro das Relações Exteriores, Ministro-Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República e pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência 

da República; e pelos chefes das Forças Singulares — Marinha, Exército e 

Aeronáutica. Rizzo aponta que dentre as diretrizes presidenciais apontadas em 

outubro de 1997 constam 

 
[...] criar o Ministério da Defesa, que enquadrará as Forças Armadas 
singulares, tendo em vista otimizar o sistema de Defesa Nacional; 
iniciar a implantação entre outubro e dezembro de 1998 e extinguir 
os atuais Ministérios Militares89. 
 

Mauro César, na tentativa de permitir uma discussão conjunta entre civis e 

militares sobre a defesa nacional, é considerado um dos maiores defensores da 

criação da CREDEN: 

 
Sempre me pareceu que um país com as dimensões e estágio de 
desenvolvimento como os do Brasil não poderia abdicar de ter uma 
presença adequada no cenário internacional e, para tanto, considerar 
que a política internacional e de defesa precisam caminhar 
indissociavelmente ligadas, como acontece em qualquer lugar mais 
desenvolvido do mundo. Foge ao meu entendimento qualquer 
consideração de nos defendermos a não ser de ações vindas de 
fora, constituindo-se um absurdo pensarmos em nos defender dos 
próprios brasileiros. Como essa concepção precisava ser debatida 
pelas elites pensantes do país, inclusive dentro do governo, onde 
faltava diálogo sobre a matéria e como a maneira de promover os 
entendimentos internos pela administração que se instalava era o 

                                            
88 ALSINA JÚNIOR, op cit. p. 106. 
89 OLIVEIRA, 2005, op cit. p. 223. 
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das câmaras setoriais, logo sugeri a criação daquela que veio a ser a 
CREDEN90. 

 

Pode-se, inclusive, considerar a criação da câmara como uma tentativa de 

aumentar a articulação entre diplomatas e militares na discussão e formulação de 

políticas externa e de defesa. Ademais, Ronaldo Sardenberg, na época Secretário 

de Assuntos Estratégicos, elaborou um trabalho (Apontamentos Tentativos para uma 

Concepção Estratégica e Política de Defesa Nacional) que possibilitaria um 

monitoramento conjunto do quadro estratégico internacional e subsidiaria a 

CREDEN na interlocução entre as Forças Armadas e a diplomacia91, burocracias 

complexas, em que impera a independência corporativa. Isso dificulta a 

consolidação de posições unívocas a cerca da defesa e da política externa. Ao 

analisar, em particular, a relação entre o MD e o MRE na condução da política da 

defesa como ramificação da política externa, percebe-se que são variadas as razões 

que levam esses dois atores a agir, muitas vezes, como se possuíssem agendas 

estanques no quesito pertinente à defesa e à segurança. Uma das razões para tal é 

o legado deixado pelo regime militar, que preferiu tratar de outros temas em 

detrimento da defesa. Destaca-se também o excesso de autoritarismo, que dificulta 

a relação entre militares e civis, já que os militares não aceitam nenhum tipo de 

obediência ao poder civil92, a outros órgãos e até mesmo ao próprio MD, o que 

resulta, na maioria das vezes, em insubordinações e no desrespeito aos princípios 

democráticos previstos na Constituição Federal. Zaverucha conseguiu ilustrar essa 

desobediência da seguinte forma: 
 

O Presidente Lula, ao contrário de FHC, conseguiu nomear um 
diplomata para conduzir o Ministério da Defesa: José Viegas, mas fê-
lo pagando um preço elevado. Subvertendo a hierarquia, conceito tão 
caro aos militares, Lula indagou aos três comandantes do governo 
FHC se aceitavam o nome de Viegas. Com o sinal positivo dos 
comandantes, Lula confirmou o nome do novo ministro. Desse modo, 
Viegas começou a cair antes mesmo de assumir, ao tornar-se refém 
das Forças Armadas. Teria que se contentar em ser, como seus 
antecessores, uma “rainha da Inglaterra”, ou seja, um despachante 

                                            
90 PEREIRA, Mauro César Rodrigues. Forças Armadas, Marinha e Ministério da Defesa. Revista 

Marítima Brasileira. Rio de Janeiro, v. 123, outubro, 2002. 
91 ALSINA JÚNIOR, op cit. pp. 106–111. 
92 Essa insubordinação ao poder civil pode ser demonstrada, por exemplo, através das ordenações 

de operações militares, que não partem do Ministro da Defesa, mas dos comandantes militares. 
Um fato recente que merece demonstração concerne à crise do apagão aéreo, em que o governo 
ignorou a autoridade do Ministro da Defesa para lidar diretamente com os militares, negociando 
primeiramente com os sargentos. 
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dos interesses militares, algo improvável, dada a rivalidade 
corporativa entre o Itamaraty e as Forças Armadas93. 
 

Registre-se também a dificuldade da Chancelaria em dividir assuntos 

estratégicos do sistema internacional com outros órgãos que não seja o Itamaraty, 

em cuja pauta de política externa a defesa é colocada em posição secundária, se for 

comparada com a prioridade que recebem o comércio, a cooperação, a migração, a 

imigração e a inteligência. Essa atitude consolida, na diplomacia brasileira, o 

pensamento grotiano, que privilegia o diálogo e minimiza o conflito94, o que pode ser 

comprovado a partir da análise das publicações semestrais do MRE no período entre 

2003 e o 1º semestre de 200595. 

 A perspectiva de Grotius é de que a sociedade internacional não deve ser 

tipificada pela guerra, mas pelo comércio mediante o intercâmbio socioeconômico 

entre os povos96. Quando uma guerra é considerada justificável por alguns Estados, 

segundo esse estudioso, correspondem, na maioria das vezes, a pretextos, e a sua 

causa motriz fica escusa, o que configuraria uma guerra persuasiva. Defende, ainda, 

que o mundo é ameaçado pelas nações que fazem guerra com motivos 

“persuasivos”, e não por causas “justificáveis”, denominadas por ele de “guerras 

selvagens”97. Essa linha de pensamento está inserida no MRE. 

Por outro lado, não se encontra nenhum discurso ou nota à imprensa, em 

que se verificasse a utilização da política da defesa na política externa como 

instrumento capaz de elevar a projeção internacional do Brasil, exceto notas 

publicadas semestralmente pelo MRE, que tratam de operações de paz da ONU. 

A visão sobre política de defesa como ramificação da política externa 

também é motivo de discrepâncias entre os militares. Zenildo Z. de Lucena 

considera que a opinião da Marinha sobre a política externa é percebida como uma 

possibilidade de elevação para o Brasil no mundo. No entanto, o Exército entende a 

política externa de forma menos pretensiosa, privilegiando a estratégia da presença 

                                            
93 ZAVERUCHA, op cit. 
94 LAFER, Celso. A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, 

presente, futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001. p. 47. 
95 Essas publicações semestrais do MRE correspondem à Resenha de Política Exterior do Brasil, 

contendo discursos, atos internacionais, comunicados, notas, mensagens, informações, artigos e 
entrevistas. n° 92 e 93 de 2003, n° 94 e 95 de 2004 e n° 96 e 97 de 2005. 

96  BULL, Hedley. Sociedade Anárquica: um estudo da ordem política mundial. São Paulo: UnB, IPRI 
e Imprensa Oficial do Estado, 2002. pp. 35-55.  

97 GROTIUS, Hugo. Direito da guerra e da paz. . v.1 e v. 2. São Paulo: Unijui, 2004.   
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em relação à projeção do poder98. Para Clóvis Brigagão e Domício Proença Júnior, 

"estratégia da presença" significa: 

 
[...] que o Exército tem um papel civilizatório no interior do País, um 
papel da salvaguarda das fronteiras e a obrigação histórica e até 
cívica, de se fazer presente e instalado em todo o território nacional. 
Justifica contingentes militares dispersos, cuja lógica de atuação é 
um misto de promoção do povoamento e da civilização, capacidade 
de reagir imediatamente a um evento local, o desejo de se ter no 
Exército uma instituição "territorialmente nacional" e até a tradição 
histórica de postos, guarnições e instalações de toda ordem99. 
 

Seguindo essa linha de pensamento, considera-se que a Aeronáutica, em 

face da falta de recursos e da rudimentar situação da Força Aérea Brasileira (FAB), 

vê a política de defesa como ramificação da política externa sem grandes 

aspirações, uma vez que pretende destacar a autonomia tecnológica e a manufatura 

nacional sobre a capacidade combatente100. Há, todavia, um ponto de intersecção 

entre as Forças Singulares, visto que todas vêem no poder militar uma forma de 

elevação do poder nacional no sistema internacional.  

Apesar de existir um MD que tenta unificar o discurso militar sobre as 

políticas externa e de defesa, modificando o relacionamento entre militares e 

diplomatas, cada força singular acaba por interpretar à sua maneira a orientação 

repassada, baseando-se nos próprios planos estratégicos. Essa ausência 

consensual chega, muitas vezes, a ignorar a PDN e a tratar a política de defesa e 

externa de forma dissociada. A maior discrepância entre os castrenses e a 

Chancelaria, ao interpretar política da defesa como ramificação da política externa, é 

justamente o fato de não considerar o poder militar uma forma de elevação da 

projeção internacional do Brasil no âmbito externo, sobretudo porque há prevalência 

dentro da Chancelaria da área econômico-comercial e um zelo corporativo por tais 

tópicos.  

Esse descuido diplomático sobre temas de defesa como parte da política 

externa, exceto em assuntos pertinentes a operações de paz da ONU, pode ser 

interpretado como uma forma de não interferir nos negócios alheios, evitando-se a 

                                            
98  D’ARAÚJO, CASTRO (orgs.), 2001a, p. 203 –225. 
99 PROENÇA JR, Domício & DINIZ, Eugênio. Consertação múltipla: Inserção Internacional de 

Segurança do Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002. p. 75. 
100 Ibidem., p. 85. 
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abertura de precedentes para a ocorrência do inverso. Cumpre esclarecer que há 

aqueles que consideram excelente o relacionamento entre diplomatas e militares: 
 

[...] durante o período do regime de 64 em diante, [...] os militares 
tenderam a ver o Itamaraty como a chamada quarta Força, ou seja, 
uma corporação de Estado, disciplinada; as nossas regras são 
absolutamente copiadas, regras de carreira e de estruturação, são 
copiadas dos militares. [...] Toda nossa vida administrativa no após-
guerra, digamos, é um encostar-se administrativamente nos militares 
e copiar o sistema deles, os procedimentos deles, como meio de 
sobreviver. Se você for até mais para trás, você tem toda uma 
tradição de chanceleres, até antes do Barão do Rio Branco, com uma 
enorme voz no que diz respeito à política de defesa. A grande etapa 
de reequipamento, antes da primeira guerra mundial, da marinha 
brasileira, foi praticamente desenhada no Itamaraty pelo Barão. O 
Barão precisava ter uma Marinha tão boa, ou melhor, que a de 
qualquer outro país sul-americano para ter, digamos, a retaguarda de 
um braço forte nas negociações de fronteiras101.   
 

Como se pode observar, não se percebem elementos concretos que 

demonstrem a existência de rivalidades entre o Itamaraty e o MD, ao tratarem da 

política de defesa como ramificação da política externa. Também não foi possível 

recolher nenhum depoimento sobre tal comportamento, algo previsível, quando se 

analisam duas grandes burocracias que são regidas pelo tradicionalismo e pelo 

discurso oficial.  

Os EUA, por exemplo, com sua democracia já consolidada conseguem 

harmonizar política externa e defesa, ambas possuem uma visível cooperação e 

encadeamento, não havendo grandes incompatibilidades. Assim, as estratégias 

decorrentes da política externa e de defesa que envolvam componentes 

diplomáticos, navais, terrestres e aéreos aderem aos princípios gerais que as 

embasam. O que não ocorre no Brasil, devido à inexistência de uma política externa 

cooperativa entre a Chancelaria e a caserna.  

 

3.2 Atuação cooperativa ou isolada do ministério das relações exteriores em relação 
ao ministério da defesa quanto à segurança internacional 

 

Ao tratar da política de defesa vinculada à política exterior, não se pode 

descartar o papel de duas grandes instituições — o MD e o MRE, que dispõem de 

estruturas e amadurecimentos diferenciados. Este é uma burocracia centenária, de 

                                            
101 MACEDO SOARES, apud  ALSINA JÚNIOR, op cit. p. 128.  
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considerável reconhecimento no sistema internacional e possuidor de uma política 

própria, estratégica, com evoluídos elementos burocráticos e organizacionais; 

aquele, uma burocracia recém-construída, cheia de resistências e óbices impostos 

pelas suas forças internas, não possui uma política firmadora e estratégica, falhou 

em demonstrar à sociedade a razão da sua criação e a sua função. E, ao tratar de 

política externa, segue as diretrizes determinados pelo MRE, cujas pautas e 

discussões são voltadas, quase que exclusivamente, para o comércio, a cooperação 

e a integração. Não há interesse na política de defesa como forma de favorecer o 

desenvolvimento do Brasil no sistema internacional.  

A atual diplomacia brasileira, embora preserve as orientações e os legados 

deixados pelo Barão do Rio Branco para a solução pacífica de conflitos e para a 

defesa da paz, não segue à risca todos os parâmetros de seu patrono, pois não 

percebe nas Forças Armadas um elemento imprescindível para ascensão do País no 

sistema internacional. Isso pode contribuir positivamente para a imagem do Brasil no 

sistema internacional, conforme as diretrizes impostas pelos diplomatas, tornando-o 

uma liderança, a partir da solução pacífica de conflitos, da mediação e arbitragem. É 

como se houvesse uma rejeição da capacidade estratégico-militar, em virtude do 

poder persuasivo dos diplomatas. O trecho do discurso proferido por Celso Amorim, 

na Federação das Indústrias de Minas Gerais, relata de forma sucinta os objetivos a 

serem alcançados durante a gestão do governo Lula. No entanto, não faz menção 

alguma à política de defesa no sistema internacional: 

 

A política externa do Presidente Lula está voltada para o 
desenvolvimento do País, com ênfase na exploração de 
oportunidades comerciais, de busca de investimentos e de captação 
de tecnologias avançadas. A defesa da nossa soberania, a 
preocupação com o estabelecimento de um ambiente internacional 
mais justo, próspero e estável se justificam por si só, e também como 
instrumentos para a plena realização de nossos potencias102. 

 
O desprestígio do tratamento de questões de defesa e segurança pode ser 

explicado à luz da teoria da interdependência complexa, em que as forças armadas 

não ocupam papel proeminente na política internacional. São a economia e as 

                                            
102 AMORIM, Celso. Palestra na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Resenha de Política 

Externa do Brasil, a. 31, n. 94 – jan.- jul. 2004. 
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relações comerciais que têm maior relevância. Nye e Keohane sintetizam a teoria da 

interdependência complexa a partir de três características: 
 

La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros 
gobiernos de la región cuando la interdependencia compleja. Sin 
embargo, puede ser importante en esas relaciones de los gobiernos 
com otros situados fuera de esa región o em otras cuestiones. La 
fuerza militar, por ejemplo, puede ser irrelevante para resolver 
desacuerdos sobre aspectos econômicos entre los miembros de uns 
alianza, pro al mismo tiempo puede ser muy importante para las 
relaciones políticas y militares de esa alianza com um bloque rival103. 
 

Já o Barão do Rio Branco, o “diplomata com alma de soldado”, como ainda é 

reconhecido pelos militares, defendia prontamente a necessidade de possuir e 

equipar as Forças Armadas:  

 
[...] É fundamental o Brasil dispor de forças armadas à altura de suas 
potencialidades e com objetivos de servirem de dissuasão a 
aventuras militares internas e externas; de respaldo à política 
internacional do Brasil; como elementos de emprego em 
emergências imprevisíveis, internas e externas; de núcleos de 
expansão, na eventualidade de uma guerra e, finalmente, como 
elementos de preservação e divulgação do patrimônio por elas 
acumulado, em Arte e Ciência Militar, ao longo do processo histórico, 
em quase cinco séculos de lutas vitoriosas, que contribuíram para 
delinear, consolidar e manter um Brasil de dimensões continentais104. 
 

Ainda que se considere a existência de certa articulação entre o MD e o 

MRE, é correto apontar que essa cooperação ocorre de forma ad hoc, ou seja, de 

modo informal, por meio de vias não institucionalizadas, como em palestras no 

Itamaraty e no MD, pela relação existente entre adidos militares e as embaixadas 

brasileiras fora do País, reuniões, viagens e telefonemas. Em relação a essa 

cooperação ad hoc, Antônio Jorge Ramalho considera:  

 

[...] há uma relação cooperativa entre o MD e o MRE, porém esta não 
é institucionalizada. Há consultas, reuniões, contatos, mas tudo de 
forma muito informal, nada institucionalizado. Deveria haver, por 
exemplo, em uma reunião no MRE a presença de um militar, da 
mesma forma que em uma reunião do MD deveria contar com a 

                                            
103 NYE, Joseph S.; KEOHANE, Robert O. Poder e interdependencia. La política mundial en 

transición. Grupo Editor Latinoamericano, 1988. p. 41.  
104 BENTO, Cláudio Moreira. Barão do Rio Branco — um diplomata com alma de soldado. 

Disponível em: <http://www.resnet.com.br/barao_riobranco.htm> Acesso em: 28 de dezembro de 
2006. 

http://www.resnet.com.br/barao_riobranco.htm
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presença de um diplomata. Essa relação serviria para aproximar 
ainda mais a relação entre eles. O elo de comunicação seria visto de 
forma mais simplificada105.  

 

Os adidos militares são oficiais das Forças Armadas que atuam em 

representações diplomáticas e auxiliam os embaixadores. Têm o escopo de 

aumentar o intercâmbio, a conexão com as autoridades militares externas, 

proporcionar o livre trânsito dos soldados brasileiros pelo país e a segurança dos 

embaixadores.  

A partir do Decreto n° 9.825106 de 10 de setembro de 1946, editado pelo ex-

Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, o Brasil passou a manter nos EUA, 

França, Inglaterra, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Peru oficiais adidos 

em representações chancelares.  No referido documento, merecem destaque os art. 

2° e 4°: 

 
Art. 2°: Todas as Comissões militares, aeronáuticas e navais, 
temporárias ou permanentemente trabalhando nos países citados no 
art. 1°, ficarão subordinadas aos adidos das respectivas forças 
armadas. No caso excepcional de incompatibilidade hierárquica deve 
o adido colocar-se à disposição do Chefe da Comissão prestando-lhe 
toda assistência e informações necessárias. 
[...] 
Art.4° Os adidos serão orientados pelo Estado Maior Geral e pelos 
Estados Maiores de suas respectivas forças armadas 
Parágrafo único. As relações dos adidos devem ser mantidas com o 
Estado Maior Geral e com o Estado Maior da respectiva força 
armada, de acordo com as normas previstas no regimento a ser 
organizado. 
 
 

Os artigos acima demonstram que a presença de adidos militares em 

representações diplomáticas não acarreta a subordinação ou mesmo um maior inter-

relacionamento com os chanceleres, visto que aqueles se reportam a sua respectiva 

força armada e seguem as orientações por ela preceituadas. Já na 1ª gestão do 

governo Lula, pelo Decreto n° 5.294/2004 foi reformulada a lotação dos adidos 

militares, seus adjuntos e auxiliares em novas representações diplomáticas. Não 

houve, no entanto, menção a quem se deverão reportar, o que deixa subtender que 

                                            
105 RAMALHO, Antônio Jorge. Entrevista concedida à autora em 20 de outubro de 2006 no Ministério  

da Defesa. 
106 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del19825.htm> Acesso em: 01 mar. 2007. 
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foram mantidas as determinações previstas no Decreto de 1946, ou seja, às forças 

as quais pertencem.  

Merece atenção a quantia despendida com a manutenção dos adidos 

militares. Segundo o Jornal Folha de São Paulo, desde 2003 já foram gastos mais 

de R$ 91 milhões para mantê-los no exterior, seus salários perfazem até R$ 24 mil, 

e as despesas com o MD em 2005 chegam a equiparar-se ao total do investimento 

governamental para a modernização da frota da Força Aérea107. A Marinha, nessa 

questão, é a força mais dispendiosa, totalizando o equivalente a U$ 233 mil. O 

Deputado Federal Luiz Carlos Hauly (PSDB) considera desnecessário todo esse 

custo com representantes da caserna em outros países. Ele atribui o fato à falta de 

planejamento e de prioridade do Governo brasileiro. O capitão da reserva do 

Exército e Deputado Federal Jair Bolsonaro (PTB) considera as nomeações dos 

adidos um prêmio de consolação para alguns militares, salientando que a diminuição 

dos gastos com funcionários no exterior não deveria ser uma prioridade, porquanto o 

Governo não favorece as áreas militares, mas as deixa em terceiro plano. O MD 

julga os dispêndios pertinentes e afirma que o valor a ser repassado é determinado 

pelos respectivos comandos. O Exército justifica-os afirmando que o salário pago 

equivale ao de um funcionário do Itamaraty em situações semelhantes108. 

Zaverucha também aponta uma grande discrepância na manutenção de 

militares no exterior, sendo o gasto com tais despesas maior do que o dispêndio com 

todo contingente na Força de Paz no Timor Leste: 
 
[...] Em 2002, o salário de um General-de-Brigada brasileiro nos 
Estados Unidos chegava a US$ 14 mil (R$ 34 mil), enquanto no 
Brasil esse mesmo General perceberia R$ 6 mil (PINTO, 2002). Isso 
contribui para explicar porque o custo da manutenção dos militares 
no exterior é alto. Para termos uma idéia da disparidade, um recruta 
percebe o soldo de R$ 153 mensais (Marques, 2002) e vários deles, 
em 2002, foram dispensados por falta de verba (ÉBOLI, 2002). Há 
uma lei de 1972 que regulamenta a remuneração de funcionários 
públicos civis e militares no exterior, com o objetivo de protegê-los 
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http://search2.estadao.com.br/cgi-bin/busca.cgi?ul=http%3A%2F%2Ftxt.estado.com.br%2F%25&s=date&uf_full=SP&Palavra=&hdnLimpar=0&prod=http%3A%2F%2Ftxt.estado.com.br%2F%25&q=13+novembro+2005+adidos
http://www.dji.com.br/decretos/2004-005294/2004-005294.htm
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das flutuações cambiais; essa proteção, todavia, transformou-se em 
prêmio econômico — para alguns109. 
 

Tanto Joanisval Brito Gonçalves quanto Antônio Jorge Ramalho confirmam 

que a relação entre embaixadores brasileiros e adidos militares é harmônica. 

Afirmam, no entanto, que cada um reporta-se diretamente à força a qual está 

vinculado. Isso leva a considerar que há uma divisão de tarefas. Os militares e os 

diplomatas tendem a não discutir e não desejam uma maior institucionalização, 

reduzindo o debate às questões técnico-operacionais da defesa como parte da 

política externa. Essa atitude pode ser considerada uma forma de evitar a 

intervenção de uma burocracia sobre os assuntos internos da outra. 

Desde a criação do MD até os dias de hoje, no quesito pertinente à política 

externa, percebe-se que o órgão enfatiza uma trajetória de vínculos bilaterais. Já o 

Itamaraty realça os espaços multilaterais e os aspectos econômicos110. Por outro 

lado, há convergência de interesses e uma possível articulação quando se trata de 

obter para o Brasil um assento permanente no CSNU e da participação do País em 

operações de paz. Tais considerações encontram respaldo, por exemplo, na própria 

Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti (MINUSTAH), em que o Brasil 

lidera militarmente pela defesa da paz. Isso reflete maturidade no sistema 

internacional no quesito de defesa da paz e aumenta as chances de o País tornar-se 

um ator global no quesito defesa. 

Hoje, o maior desejo do MD, em se tratando de política externa, é equipar, 

capacitar e preparar as Forças Armadas. Verifica-se, porém, uma grande 

contradição nesse ponto, devido à política de desnuclearização e desarmamento 

que vem sendo intensificada nos últimos anos por meio de tratados como o TNP e o 

Tlatelolco. Assevera-se, portanto, que talvez esse imbróglio seja um dos divisores de 

interesses e de cooperação entre o MD e o MRE, já que a linha forte do Itamaraty é 

justamente a intensificação do comércio internacional com o MERCOSUL e a ALCA, 

embora não descarte totalmente o uso da força, se fosse necessário.  

Diante de estreitos pontos de convergência e de cooperação entre a caserna 

e chancelaria, pode-se confirmar que a principal discrepância está na valoração de 

assuntos pertinentes à defesa e segurança, bem como no próprio poder militar como 

uma ferramenta capaz de elevar a posição brasileira no sistema internacional no 
                                            
109 ZAVERUCHA, op cit. p. 11. 
110 PROENÇA & DINIZ, op cit. p. 91.  
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quesito de paz e segurança. Isso decorre de uma cultura preservada na sociedade 

brasileira de desapego a tais questões por causa da ausência de conflitos armados 

ligando diretamente o Brasil, os diversos entraves e instabilidades político-sociais 

que exigem atenção redobrada e os traumas herdados do regime militar. 

Assim, a Política de Defesa Nacional, criada por Fernando Henrique 

Cardoso, constitui o único documento a propor uma relação mista entre diplomacia e 

estratégia de defesa, uma cooperação sutil. A PDN possui uma herança militar e 

diplomática de estratégias, atitudes preventivas, solução pacífica de conflitos e de 

interesses nacionais. Não obstante, para a aplicabilidade desse modus operandi no 

sistema internacional, Eliézer Rizzo afirma: 

 
[...] que o Brasil terá que ampliar significativamente a sua presença 
em Forças e Operações de Paz sob a égide da ONU, além de 
capacitar-se nas próximas décadas para atingir aquele perfil numa 
situação internacional de maior flexibilidade, em razão da existência 
(desejável) de outros pólos de poder. [...] a conveniência de o Brasil 
ampliar sua presença em Forças de Paz decorreria tanto de 
questões de princípio quanto das oportunidades relacionadas à 
projeção de poder político e militar111.   
 

As operações de paz da ONU (de observação, peacemaking, peacekeeping, 

peacebuilding e peacenforcement) têm recebido ampla cooperação do sistema 

internacional. De maneira geral, o Brasil tem participado, mesmo que de forma 

eventual, destacando-se na MINUSTAH, devido à quantidade de efetivos enviados, 

aos gastos elevados e à posição de liderança militar que atualmente ocupa.  

O Brasil, ao tratar de segurança e defesa, é adepto de meios tradicionais 

como o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) e o Direito 

Internacional. No entanto, o País vem utilizando outros meios multilaterais de 

proteção: a ONU e a OEA (Organização dos Estados Americanos), em razão das 

novas ameaças que permeiam o sistema internacional.  

O Brasil é considerado um dos maiores colaboradores das missões de paz 

da ONU, reforçando uma agenda multilateral. Essa política de promoção da paz tem 

respaldo na própria PDN (1996), que vê nessas missões uma maneira de projetar o 

Brasil no cenário externo. 

                                            
111 OLIVEIRA, Eliézer Rizzo. O Brasil Diante dos Desafios Internacionais em Matéria de Segurança e 

Defesa: Um Enfoque Hemisférico. In: PINTO, J. R. de Almeida; ROCHA, A. J. Ramalho da; SILVA, 
R. Doring Pinho da. (Orgs.). Pensamento brasileiro sobre defesa e segurança. v. 2. Brasília: 
Ministério da Defesa, 2004. p. 97.  
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É pertinente destacar a baixa valia que os temas relacionados com 

segurança e defesa têm para os partidos, o Congresso Nacional e o Senado. O 

diálogo entre os castrenses e os representantes do povo é bastante superficial, a 

ponto de gerar interpretações individualizadas sobre as definições políticas entre as 

Forças Singulares. A própria realidade brasileira, conforme mencionado, inibe o 

interesse e o acompanhamento da política de defesa como ramificação da política 

externa por parte dos parlamentares. Esse desestímulo, além de acarretar uma 

desarticulação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as Forças Singulares, 

torna os temas de defesa não-prioritários para o recebimento de verba.  

O art. 84, inc. XIII, da CF/88 prevê como competência do Presidente da 

República o comando das Forças Singulares. Dessa forma, os temas pertinentes à 

defesa são prerrogativas do Executivo. Ocorre que a situação por que vêm 

passando as Forças Armadas, mais precisamente o MD, e a ausência de iminentes 

conflitos bélicos são responsáveis pela pouca destinação de recursos para o setor. 

Considera-se que o País pouco tem que lucrar com investimentos em defesa. Assim, 

o Presidente deixa a cargo do Ministro de Defesa as decisões sobre os projetos das 

forças brasileiras, embora, na prática, esses programas sejam elaborados pelos 

próprios militares, pois o Ministro da Defesa, apesar de lidar diretamente com os 

comandantes de cada força, não comanda operações112. Os militares, por sua vez, 

cobram do Executivo maior investimento do ponto de vista humano, operacional e 

burocrático.  

Segundo o Deputado Federal Rosinha (PT), o tema que prevalece nas 

pautas de discussão do Congresso Nacional, especialmente na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, é a política 

externa. Assuntos que envolvam comércio são priorizados em detrimento de outros 

como defesa, previdência, direitos humanos e imigrações. Para ele, a razão de 

diversos temas serem secundários em face da prioridade que o comércio ocupa 

frente ao Congresso Nacional, deve-se a este fato: 
 

O comércio tem um poder muito grande de discussão e os outros 
temas se tornam secundário. Quais os outros temas podem ser 
citados? A defesa, previdência, direitos humanos, imigração. Tudo 
isso se torna secundário em relação ao comércio. Até porque hoje, a 
discussão de comércio não é pautada mais pelos países, mas pelas 
grandes empresas. Elas pautam os países e fazem pressão sobre os 

                                            
112 ZAVERUCHA, op cit. p. 4.  



 68

dirigentes dos vários estados. Alguns países, como os EUA, 
praticamente têm o mesmo interesse que as grandes empresas. 
Hoje, o Ministério que mais se destaca na política externa é o 
Ministério das Relações Exteriores que é o forte deles. Todo e 
qualquer debate sobre política externa é encaminhado ao MRE. 
Mesmo que se tenha uma negociação sobre agricultura, em que o 
Ministério da Agricultura vai negociar ou o Ministério da Indústria, o 
tema também passa pelo MRE. Considero que há uma hierarquia de 
temas e de funções. O MRE é o ministério que faz a política externa 
brasileira e considero que faz com muita competência no atual 
governo113.  

 

Além da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o governo 

dispõe tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado de comissões 

permanentes que discutem segurança, defesa interna e externa, diplomacia em 

geral e relações exteriores. Algumas reuniões contam, inclusive, com a participação 

de embaixadores, diplomatas e militares. A Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional da Câmara dos Deputados (CREDN) foi criada a partir da 

Resolução de 15 de setembro de 1936, presente no art. 25, alínea 4ª do Regimento 

Interno, sob a nomenclatura de “Diplomacia e Tratados”. Posteriormente, com a 

Resolução n° 10, art. 20, inciso III, passou a ser denominada de “Diplomacia”. Em 

1957, a Resolução n° 115 alterou a denominação para “Comissão de Relações 

Exteriores”. E apenas em 1996, Resolução n° 15, art. 32, inc. XI, passou então a 

chamar-se “Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional”. Atualmente, a 

CREDN é composta por um presidente, Deputado Vieira da Cunha (PDT); um 

primeiro vice-presidente, Marcondes Gadelha (PSB); um segundo vice-presidente, 

José Mendonça Bezerra (PFL) e um terceiro vice-presidente, Augusto Carvalho 

(PPS). É ainda integrada por vinte sete membros e suplentes. 

A CRE (Comissão de Relações Exteriores do Senado), atualmente, é 

presidida pelo Senador Heráclito Fortes (PFL), pelo Senador Eduardo Azeredo 

(PSDB), seu vice-presidente e ainda dezenove titulares e suplentes. Suas reuniões 

realizam-se semanalmente. Um ponto dessa Comissão que merece destaque é que 

ela é subdividida em quatro subcomissões — a CREMC (Subcomissão Permanente 

de Acompanhamento Internacional sobre Mudanças Climáticas), a CREMRFA 

(Subcomissão Permanente para Modernização e Reaparelhamento das Forças 

                                            
113 Deputado Federal Rosinha (PT), membro da CREDN como suplente. Entrevista inédita concedida 

à autora no dia 17 de outubro de 2006 no Congresso Nacional.  
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Armadas), a CREPA (Subcomissão Permanente da Amazônia) e a CREPCBE 

(Subcomissão Permanente de Proteção dos Cidadãos Brasileiros no Exterior).   

Ao perquirir as pautas de discussão da CRE e da CREDN durante o biênio 

2005-2006, é possível verificar o desconhecimento e a indiferença em discutir defesa 

e o reaparelhamento das Forças Armadas: 

 
 
                Figura 1 – Pautas de discussão da CRE no Senado 
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Fonte: Comissão de Relações Exteriores e Defesa e Defesa Nacional do 
Senado. Pautas fornecidas diretamente pela própria comissão, estando 
também Disponível em:  
http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=54. 
Acesso em 01 dez. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=54
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                Figura 2 - Pautas de discussão da CREDN na Câmara dos Deputados 
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Fonte: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados. Pautas fornecidas pela própria comissão, estando também 
disponível em: http://www2.camara.gov.br/comissoes/credn/reunioes.html . 
Acesso em: 01 de dezembro de 2006.  

 

É oportuno destacar ainda que os dados acima foram obtidos através da 

análise dos requerimentos em pauta, independentemente das conclusões em cada 

ponto, o que muitas vezes acarretou a repetição do tema em pautas seguidas, sem 

que eles chegassem sequer a ser discutidos.  

O objetivo principal dos gráficos é justamente demonstrar a prioridade que 

temas relacionados com comércio e cooperação internacional possuem em relação 

àqueles ligados à defesa e segurança. Essa discrepância é ainda mais visível na 

Comissão do Senado do que na Câmara dos Deputados. Um fato curioso nessas 

pautas é a escassez de debates sobre a MINUSTAH, conquanto se trate da missão 

de paz que proporcionou ao País maior repercussão no sistema internacional.   

Ao analisar a tabela da CREDN, verifica-se que os que mais se discutem 

são diplomacia e cooperação, correspondendo a 44,3% em relação a assuntos que 

estão associados às prerrogativas do Senado Federal, conforme dispõe o art. 52 da 

CF/88. Dentre as atribuições da Câmara Alta, destacam-se a escolha dos chefes de 

missões diplomáticas de caráter permanente (o que justifica a forte presença do 

tema diplomacia entre os debates) e as operações de crédito externo e interno. Essa 

http://www2.camara.gov.br/comissoes/credn/reunioes.html
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alta presença do tema demonstra a real estrutura da política externa, que é 

constituída quase que inteiramente de assuntos da alçada do MRE, podendo ser 

entendido como uma forma de descrever seu monopólio sobre tais matérias e a 

dificuldade ou, mesmo, oposição à ingerência de outras forças no seu campo de 

atuação. 

O discurso de Celso Amorim, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal em 31 de agosto de 2005, serve de exemplo para 

justificar a prioridade dos temas relacionados com o comércio e a diplomacia, 

demonstrando conhecimento por parte dos membros do Senado e também um 

estreito diálogo entre o Senado e o Itamaraty. 

 
[...] Em primeiro lugar, quero dizer que, para mim, é sempre um 
grande prazer e uma grande honra vir à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Creio que o seu antecessor 
havia uma vez comentado que eu era o Ministro que mais vezes 
tinha vindo à Comissão. Aqui vim, muitas vezes, para discutir temas 
específicos, como negociações da ALCA, da OMC, ou a questão do 
Haiti. [...] Acho que mais do que ninguém, mais do que qualquer 
outra instituição, o Congresso Nacional, no caso o Senado e essa 
Comissão, especificamente, é o interlocutor natural do Itamaraty em 
particular — para a questão da política externa. Não creio que seja 
possível conduzir uma política externa sem apoio da sociedade civil, 
e acho que o diálogo é a melhor forma de ter esse apoio — e ter, 
inclusive, as críticas que permitam aprimorar a própria política. É 
dentro desse espírito de diálogo que compareço agora à comissão, e 
sinto-me muito honrado pela presença dos senhores, em um 
momento em que o Congresso está envolvido com muitas outras 
atividades [...]114. 
 

Joanisval Brito Gonçalves assevera a falta de zelo e interesse em se discutir 

defesa tanto no Senado quanto na Câmara, embora reconheça que essa temática 

seja mais discutida no Senado. Assim, ao investigar as pautas das Câmaras Alta e 

Baixa, durante o ano de 2005 e 2006, percebe-se que o debate sobre essa temática 

tem mais espaço na CRE.  

 No que tange à Comissão na Câmara dos Deputados, observa-se que há 

uma priorização de temas ligados a comércio e cooperação. Essa realidade expõe a 

resistência dos deputados em tratar de assuntos relativos às Forças Armadas e ao 

                                            
114 AMORIM, Celso. Discurso do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, à 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, em 31 de agosto de 
2005. Resenha de Política Exterior do Brasil, n. 97, ano 32, ISSN 0101 2428. 2º semestre de 
2005. 
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seu reaparalhemento. Acresça-se a isso o fato de os deputados não possuírem livre 

acesso direto a fontes alternativas de análises sobre esses temas. Eles, de fato, 

conhecem muito pouco e não se interessam em discutir defesa. As considerações 

feitas por Eliézer Rizzo sobre a defesa nacional ajudam a confirmar esse quadro: 

 
Nesse outono de 2006, os candidatos começam a ser definidos para 
a eleição presidencial de outubro. Pode-se esperar que ocorram 
debates sobre políticas públicas e sobre o futuro o Brasil. Porém, é 
improvável que algum candidato venha a dizer ao país o que 
pretende realizar no campo da defesa nacional. Não será surpresa 
se isto vier a se confirmar, pois a defesa nacional — essencial para a 
preservação do Estado democrático — tem pouca importância para o 
país. Basta constatar a pouquíssima atenção que tem recebido dos 
sucessivos presidentes da República. Lula a relegou à condição de 
mera orquestração cerimonial, depois de — ao final da campanha 
eleitoral em 2002 — haver induzido os clubes militares a acreditar 
que aplicaria recursos ao longo do seu governo. O pior é que o 
público militar acreditou, quando o candidato não dedicou mais do 
que um parágrafo de programa eleitoral à defesa nacional115. 
 

Assim, a facilidade de deputados e senadores em debater determinadas 

temáticas relacionadas com comércio e diplomacia, em lugar da defesa, é resultado 

de uma seqüência de decisões tomadas por diferentes atores em instâncias 

institucionais, sendo possivelmente explicada pelo neo-institucionalismo. Hall e 

Taylor consideram que essa teoria é capacitada para esclarecer as alterações de 

políticas públicas e de alterações institucionais116, tendo em vista a possibilidade de 

explicar o curso da origem e modificação das instituições. Para o institucionalismo 

histórico, os comportamentos dos agentes sociais são determinados pelas 

instituições e por crenças pré-determinadas. 

A partir dessas considerações, é conveniente destacar que deve haver um 

aprofundamento da cooperação na relação entre militares e diplomatas, embora esta 

não possa se conquistada somente pela PDN ou pela Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados e do Senado. É fundamental que a 

cooperação não se resuma a eventuais realizações de atividades conjuntas, 

intercâmbio de pessoal para a realização de viagens, palestras ou cursos, mas se 

expanda entre os órgãos, tanto na chancelaria quanto na defesa, uma vez que a 
                                            
115 OLIVEIRA, Eliézer Rizzo. Considerações políticas sobre Defesa Nacional. Disponível em: 

<http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=12&id=101> Acesso em: 
01 abril 2007. 

116  HALL, Peter A; TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 
2003, nº 58. pp. 193-223. 

http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=12&id=101
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política externa brasileira necessita dessa permanente interação para que possa 

desenvolver uma política externa articulada no âmbito da defesa e da segurança e 

tornar o País um ator global nesse quesito.  

O Brasil, de fato, poderia transformar-se em um modelo de excelência e 

referência na política externa. Ocorre, porém, que nem mesmo em longo prazo há 

perspectiva de realização dessa aspiração político-estratégica, em virtude das 

“patologias” existentes nas instituições responsáveis. É de se perguntar, portanto, se 

a MINUSTAH seria um caminho viável na formação de uma visível articulação entre 

o MRE e o MD na condução da política de defesa como ramificação da política 

externa. Essa pergunta será objeto de discussão no próximo capítulo. 
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4 A ARTICULAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DO 
MINISTÉRIO DA DEFESA NA CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA 
DURANTE A MINUSTAH 

 

4.1 A participação brasileira em missões de paz da ONU 

 

De acordo com as observações feitas no capítulo anterior, o Brasil tanto 

pertence ao grupo de países detentores de restrições que impedem o 

desenvolvimento tecnológico e socioeconômico das forças armadas, em face de 

outras temáticas internas, quanto àqueles em que há um evidente desinteresse 

político e social sobre temáticas relativas à segurança e defesa. Esses aspectos 

podem dificultar uma total inserção internacional do País. No entanto, o Brasil tem 

procurado destacar-se em algumas áreas na busca de um maior respeito e 

reconhecimento no âmbito externo. 

A participação brasileira em missões de paz pode ser vista como uma 

estratégia de elevação do País. Assim, pretende-se, no presente capítulo analisar a 

contribuição e a atuação do Brasil como líder militar na MINUSTAH, bem como a 

existência ou não de articulações entre diplomatas e militares. 

Conforme já mencionado no Capítulo I, nosso País tem-se destacado no 

sistema internacional defendendo a paz, a segurança, as questões humanitárias, o 

meio ambiente e os interesses econômicos globais. No quesito estratégias 

comerciais, por meio da Organização Mundial de Comércio (OMC)117 e do Mercosul, 

é uma nação em desenvolvimento modelo que pretende solidificar-se no âmbito 

externo como referência regional no comércio. O Brasil já enviou dois candidatos à 

direção da OMC, Rubens Ricupero e Luiz Felipe de Seixas Correa, já que a é a mais 

importante organização internacional para o desenvolvimento do país. 

Sua inserção internacional na defesa da paz e da segurança é perceptível 

desde a Liga das Nações e, posteriormente, com a criação da ONU ao tornar-se um 

membro signatário e pela participação histórica em operações de paz, refletindo a 

importância que o Brasil quer vir a ter no sistema internacional, mais precisamente 

na segurança e promoção da paz.  

Embora seja antiga a atuação do Brasil em missões de paz, foi apenas na 

MINUSTAH que passou a contribuir financeiramente e com efetivo militar de forma 

                                            
117 ABREU, Marcelo de Paiva. O Estado de São Paulo, 20 de dezembro de 2004. Disponível em: 

<http://www.econ.puc-rio.br/mpabreu/pdf/oesp04.12.20.PDF> Acesso em: 15 out. 2006. 

http://www.econ.puc-rio.br/mpabreu/pdf/oesp04.12.20.PDF
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considerável. Não se pode esquecer de que todo o engajamento brasileiro na defesa 

e promoção da paz decorre da atuação conjunta do MRE e do MD. 

Não se pretende, neste capítulo, fazer um apanhado histórico da presença 

do País, mas utilizar as análises dessa participação na tentativa de compreender a 

atuação do MRE e do MD na Missão da ONU no Haiti. Logo, salientam-se algumas 

definições de operações de paz para, posteriormente, delinear a evolução brasileira 

em missões dessa natureza.  

Como fora mencionado no capítulo I, a expressão operações de paz foi 

criada a partir dos propósitos originais da Carta da ONU e, por conseguinte, não 

possui uma definição explícita nesse documento. Isso tem causado uma grande 

disputa terminológica entre a literatura institucional e a literatura científica. Embora o 

Brasil tenha estado em diversas operações de paz, a literatura a cerca de sua 

participação é bastante escassa. Portanto, para fins desta dissertação, adotam-se, 

respectivamente, as definições de Sena Cardoso e de Tarisse da Fontoura: 

 

As operações de paz correspondem a um instrumento de manuseio 
por terceiros, em virtude da existência de conflitos em determinado 
Estado, utilizando-se de meios pacíficos, do não uso de força, sob a 
imparcialidade e atuação voluntária118. 

 

A expressão é utilizada para indicar a promoção da paz a qualquer 
custo, podendo utilizar-se do uso da força. Constituem uma função 
essencial das Nações Unidas, e figuram dentre os meios importantes 
para a prevenção, contenção e solução das disputas e para a 
manutenção da paz e da segurança internacional119. 
 

As Peacekeeping Operations (PKO)120 têm base jurídica nos valores 

expressos na Carta da ONU, nas resoluções do CSNU e nos princípios do Direito 

Internacional — respeito à soberania dos países que serão ocupados pelas forças 

de paz, preservação da independência e autodeterminação dos povos entre outros. 

Sena Cardoso defende que as forças de paz da ONU são regidas por princípios 

intrínsecos, tais como: 

 

                                            
118 Cf. CARDOSO, Afonso José Sena. O Brasil nas operações de paz das nações unidas. Brasília: 

FUNAG, 1998. p.19. 
119 Cf.FONTOURA, op cit. p.24 
120 Operações de Paz da ONU. Disponível em:<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko>. Acesso em: 20 

set. 2004. Abreviatura em inglês para se referir às peacekeeping operations.   

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko
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1º anuência expressa do Estado “anfitrião” para a presença da 
operação em campo; 2º a imparcialidade e a neutralidade no 
cumprimento do mandato; 3º a proibição do uso da força, exceto em 
legítima defesa; 4º a restrição do uso de armamentos, para que as 
operações não sejam vistas de forma ameaçadora por algumas das 
partes conflitantes e 5º o caráter voluntário da participação dos 
Estados membros nas operações121.  
 

O consentimento do Estado anfitrião é algo essencial para que as missões 

de paz aconteçam e dêem bons resultados. No entanto, deve-se ter em mente que 

os países alvo das PKO dificilmente as requerem, a intervenção ocorre, na maioria 

das vezes, por solicitação ou sugestão de intercessores de um país interessado em 

pôr um fim nas hostilidades. A anuência é algo imprescindível para que a PKO tenha 

continuidade. Se acaso um país decidir retirar o seu convite aos integrantes da 

missão, a ONU deverá atender de imediato com a retirada das tropas estrangeiras. 

O Egito foi um exemplo disso. Às vésperas da Guerra dos Seis Dias retirou o seu 

consentimento dado à UNEF I122. 

O fato de um Estado cessionário de contingente solicitar a sua retirada pode 

ser justificado pelas mais diferentes formas — questões de política interna, 

necessidade de defesa nacional, falta de segurança para o seu pessoal, ou mesmo, 

atraso das Nações Unidas no reembolso. A liberdade de retirar é coerente com a 

voluntariedade de participar. Deve-se ressaltar que o quantitativo humano enviado 

pelo país está diretamente ligado a ele. 

Para Sena Cardoso, a presença de operações de manutenção de paz em 

um Estado transparece ao mundo uma situação de fraqueza por parte do anfitrião, 

por não conseguir dirimir os próprios litígios sem ajuda externa: 

 

À fria luz das relações internacionais, é difícil deixar de imaginar que 
[mesmo] a presença de “peacekeepers”, sobretudo, quando 
organizados como uma força de paz, seja uma indicação de que o 
Estado hospedeiro não foi capaz de resolver sozinho o problema. [...] 
A impressão de fraqueza que transmite ao mundo somente será 
aceitável como o menor de dois males123. 

 

                                            
121 CARDOSO, 1998a, p. 17-32  
122 BORGES, op cit. p. 312.  
123 JAMES, apud CARDOSO, José Afonso Sena. O Brasil nas operações de paz da ONU. Brasília:  

FUNAG, 1998. pp.19-20.  
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Salienta-se que não é permitido às operações de paz da ONU o uso da 

força, para que a missão seja exitosa, cabe ao poder de polícia de cada Estado, não 

é função das forças de paz das Nações Unidas, cuja finalidade é completamente 

distinta -  atuar num conflito por meio da conciliação e mediação. 

Por fim, a imparcialidade e a neutralidade são os últimos princípios regentes 

das operações de manutenção de paz da ONU. São os preceitos mais questionados 

e criticados, por serem, muitas vezes, desrespeitados, comprometendo a real função 

da missão. Assim, a imparcialidade e a neutralidade são essenciais para a eficiência 

da missão, quer o litígio seja entre Estados, quer seja interno.  

O período de 1948-1987 representa uma fase de pouca criação e 

desenvolvimento das operações de paz, contando apenas com 13. Tarisse da 

Fontoura denomina essa fase de operações de manutenção da paz ”clássicas”, 

sendo caracterizadas como interestatais, criadas com o escopo de fiscalizar as 

áreas chamadas de “cessar-fogo”, tréguas e, até mesmo, acordos armistícios124. A 

primeira operação dessa natureza ocorreu na Palestina no ano de 1948 através da 

UNTSO. 

As operações de manutenção da paz passaram a fazer parte da ONU a 

partir de 1956 (ano, igualmente, de sua formalização com a criação de um comitê 

especial), por meio da UNEF I (Primeira Força de Emergência das Nações Unidas 

no Oriente Médio), em resposta à crise de Suez. O termo foi utilizado para descrever 

a primeira operação de manutenção da paz. A expressão, com o passar dos anos, 

tornou-se familiar e passou a ser utilizada para a grande variedade de operações 

militares autorizadas internacionalmente, devidamente aprovadas pelo CSNU e pelo 

secretário-geral da ONU. As operações regionais, endossadas pelo CSNU, caso da 

OEA, também receberam essa denominação. 

Nas chamadas operações de paz de “segunda geração”, em que há o 

auxílio a questões humanitárias, necessitou-se reformular o princípio do uso da 

força, ampliando-o nos casos de autodefesa, nas situações em que a segurança 

do contingente esteja em risco, devido à tentativa de remoção da operação ou, 

mesmo, nos casos de obstáculos à consecução da operação. A possibilidade de 

                                            
124 FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarrisse da. O Brasil e as operações de paz das Nações 

Unidas. Brasília: FUNAG, 2000. 
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ampliação do princípio do uso da força não diminui a sua relevância na execução 

das operações de paz.  
As duas maiores razões para a proliferação das operações de manutenção 

da paz foram o afloramento de conflitos étnicos, nacionalistas e religiosos, 

especialmente em regiões da Europa Oriental, África e União Soviética; e os ideais 

de democracia e de valorização dos direitos humanos difundidos pelos países 

ocidentais e pela ONU, que surgiu no cenário internacional como preservadora 

desses preceitos. Suas operações seriam meios de garanti-los e de manter a paz. 

O período compreendido entre 1988-1999 enquadrou trinta e nove 

operações de manutenção da paz. Elas, conforme foi explanado, ultrapassaram 

suas funções tradicionais, englobando tarefas não apenas militares, mas também de 

caráter civil e humanitário. Atuou, ainda, no campo da não-proliferação de 

armamentos bélicos, na desmobilização de forças armadas, em programas de 

remoção de minas, fornecimento de ajuda humanitária, apoio à implantação de 

reformas constitucionais, judiciais e eleitorais; além de muitas outras áreas de 

atuação. 
Deve-se mensurar que a ONU não conseguiu absorver eficientemente essas 

novas funções, devido à presença de grandes obstáculos - a falta de celeridade no 

treinamento das tropas, falta de planejamento estratégico em relação aos litígios, a 

discrepância entre os recursos disponíveis e a complexidade da missão. Um entrave 

enfrentado por essas operações e até hoje vivenciados é a falta de disponibilidade 

dos Estados-membros em financiar as forças de paz. 

A participação brasileira em operações de paz segue a linha de manutenção 

da estabilidade política regional, de cumprimento com as obrigações de membro 

signatário da ONU e de apoio aos países que partilham de laços históricos e 

culturais comuns. Desde os anos 30 o Brasil participa de operações de paz, mas 

como membro da ONU só a partir de 1957125, o que demonstra o comprometimento 

do País. É uma ação brasileira no sistema internacional que conta com a atuação 

conjunta do Itamaraty e das Forças Armadas. Num trecho do discurso sobre a 

renovação do mandato da missão da ONU na Bósnia-Herzegóvina do embaixador 

Gelson Fonseca Júnior, representante do Brasil no CSNU tal política fica visível: 

                                            
125 Cf. FONTOURA, op cit. p.196. 
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O Brasil comparece hoje perante o CSNU para fazer um apelo a 
todos os seus membros para que não tomem decisões precipitadas 
que possam causar danos irreparáveis às operações de manutenção 
da paz, ao primado do direito internacional e à própria credibilidade 
do Conselho de Segurança126. 

 

A seriedade com que o Brasil encara as operações de paz da ONU é 

confirmada pela opinião de Celso Amorim: 

[...] Espera-se das Nações Unidas que contribuam, com sóbria 
eficácia, a preservar a paz e a segurança onde elas estejam 
ameaçadas. O Brasil, que já participa com expressivo contingente de 
observadores militares das operações de paz da ONU, pretende 
ampliar sua atuação neste campo e já estuda maneira de fazê-lo 127. 

 

As considerações acima demonstram como tem sido bastante positiva a 

contribuição brasileira nas operações de manutenção da paz para a sua política 

externa, além de solidificar no cenário internacional seu papel de agente pacificador. 

Um ponto que merece ser levantando é a existência de contradição entre os 

princípios da não intervenção e da defesa da paz que regem as relações político-

diplomáticas do Brasil. Além dos preceitos presentes na Magna Carta, há os 

infraconstitucionais, que orientam e autorizam a participação brasileira em missões 

de paz: a Lei nº 2953/56128, a Política de Defesa Nacional, a Lei Complementar nº 

97/99129 e o Decreto nº 3080/99130. 

Em relação à colaboração brasileira, Antônio Jorge Ramalho assegura: 

 
[...] a participação brasileira na MINUSTAH não contou com o 
assessoramento do MD em decidir sobre a participação brasileira. 
Outrossim, deve-se destacar que a iniciativa de participar de força de 
paz partiu de uma atitude exclusiva do Presidente Lula junto com o 

                                            
126 FONSECA JR., Gelson. Discurso do representante permanente do Brasil no CSNU sobre a 

situação do oriente Médio, ocorrida em março de 2004. Disponível em: 
<http://www.radiobras.gov.br/integras/02/listint_0402.htm>. Acesso em: 08 ago. 2004.  

127 MELLO, op cit. p. 144.  
128 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2953.htm> Acesso em: 20 

set. 2006. De acordo com essa lei, o envio de tropas brasileiras para o exterior só pode ocorrer 
com a devida autorização do Congresso Nacional.  

129 Essa medida provisória prevê sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, 
atribuindo ao Presidente da República a responsabilidade pela atuação dos militares em missões 
de paz. 

130 Esse decreto foi responsável pela criação do Ministério da Defesa e delegou-lhe a 
responsabilidade das forças militares atuantes em missões de paz. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3080.htm> Acesso em: 20 set. 2006. 

http://www.radiobras.gov.br/integras/02/listint_0402.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2953.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3080.htm
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Itamaraty, e não de uma decisão conjunta entre a Presidência da 
República, o MD e o MRE. A decisão veio do Palácio do Planalto e 
do Itamaraty, sem envolver diretamente o MD. Essa atitude chegou 
inclusive a criar certo desconforto e insatisfação entre os membros 
do MD devido à falta de consulta prévia aos militares, em face da 
incumbência de enviar as forças brasileiras ao Haiti131.  
 

A contribuição de um país em missões de paz requer investimento vultoso 

dos cofres públicos. A decisão de o Brasil integrar uma missão de paz no exterior 

está sujeita ao aval do Congresso Nacional, através de duas deliberações, a 

primeira referente à concessão de créditos para o MD custear a missão, a segunda 

autorizando o emprego das Forças Armadas para atuar no exterior; à autorização 

dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento Orçamento e Gestão, que 

determinarão sobre a disponibilidade financeira da missão132. 

Desde 1948, o Brasil atua no sistema internacional de forma comprometida 

nas questões humanitárias, na defesa e imposição da paz. Hoje, somam-se vinte 

seis participações pelas Nações Unidas e pela Organização dos Estados 

Americanos. Dentre as trinta e sete operações realizadas após a guerra fria, 

participou de onze. 

Na visão de Clóvis Brigagão e Domício Proença Júnior, a participação 

brasileira em PKOs é um meio de treinamento das forças militares por meio de 

experiências práticas e do contato com tropas mais preparadas e evoluídas, além de 

ser uma forma de projeção do poder nacional no sistema internacional. Através da 

MINUSTAH, o Brasil participa de problemáticas relativas aos processos eleitorais e 

de segurança, conforme será visto. Assim, observa-se que a presença brasileira 

segue determinada lógica. Existem também interesses estratégicos na tentativa de 

consolidar-se como um global player da segurança internacional, conforme pode ser 

observado por meio da tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

                                            
131 Entrevista com A. Jorge Ramalho no Ministério da Defesa em 20 de outubro de 2006.  
132 AGUILAR, Sérgio Luiz Cruz. O Brasil em missões de paz. São Paulo: Usina do livro, 2005. p. 23. 
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TABELA 1: Participação brasileira em missões de paz da ONU 

MISSÕES CONCLUÍDAS 
DOMREP República Dominicana 
MINUCI Costa do Marfim 
MINUGUA Guatemala 
MOMEP Equador/Peru 
MONUA Angola 
ONUC Congo 
ONUCA América Central 
ONUMOZ Moçambique 
ONUSAL El Salvador 
UNAMET/INTERFET/UNTAET Timor Leste 
UNAVEM Angola 
UNCRO Croácia 
UNEF Oriente Médio 
UNIPOM Índia/Paquistão 
UNMAMET Angola 
UNOMIL Libéria 
UNOMUR Uganda 
UNPREDEP Ex-Iugoslávia 
UNPROFOR Ex-Iugoslávia 
UNSCOB Balcãs 
UNSF Nova Guiné Ocidental 
UNTAES Eslovênia Oriental 
UNOMSA África do Sul 
UNTAC Camboja 
UNOMOZ Moçambique 
 

FONTE: Cf. FONTOURA, 1999a, 202-210p. 
Disponível em: 
<http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/unogbis/indice.htm>. 
Acesso em: 08 de ago. 2004. 

 

 

   TABELA 2: Atual participação brasileira em missões de paz da ONU 

MISSÕES EM ANDAMENTO 
MINUSTAH Haiti 
UNOCI Costa do Marfim 
UNFICYP Chipre 
UNMISET Timor Leste 
UNOGBIS Guiné-Bissau 
UNMOP Península de Prevlaka 
UNTAET Timor Leste 

FONTE: Cf. FONTOURA, 1999a, 202-210p. 
Disponível em: 
<http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/unogbis/indice.htm>. Acesso  
em: 08 ago. 2004.  

 Toda essa experiência demonstrada coloca o Brasil na oitava posição 

nessas missões no período compreendido entre 1989 e 2001 com o envio de quase 

http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/unogbis/indice.htm
http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/unogbis/indice.htm
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trinta mil pessoas133. Tendo, inclusive, cedido oficiais de suas Forças Armadas para 

atuarem no Departamento de Operações de Paz (DPKO), caso do General José 

Elito Barcelar chefe do Force Commander da MINUSTAH.  

É perceptível o comprometimento brasileiro com a ONU. No entanto, custa 

muito caro aos cofres públicos o envio de tropas brasileiras para as forças de paz, 

uma contradição que afronta a delicada realidade sócio-econômica do País. Para 

Paulo Tarisse da Fontoura, as pretensões brasileiras podem ser justificadas da 

seguinte forma: 

 
O Brasil já deixou claro que assumirá suas responsabilidades como 
Membro permanente do CSNU, caso assim o deseje a comunidade 
internacional. Nesse sentido, também é natural que o Brasil 
demonstre interesse em participar de modo ativo na manutenção da 
paz e da segurança internacionais, competência precípua do 
Conselho134

 

Assim, o Brasil procura tornar evidente ao sistema internacional que a sua 

participação em missões de paz é substantiva e necessária, mesmo quando essa 

contribuição é feita com um pequeno número de oficiais e especialistas, tendo em 

vista a maturidade que possui quanto a questões que envolvam missões de paz, já 

que possui credenciais históricas que o levam a discutir o reordenamento do sistema 

internacional com o fim da guerra fria no quesito paz, segurança e comércio. A 

tabela abaixo auxilia na análise comparativa do envio de militares noutras missões 

com o envio de forças para a MINUSTAH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
133 Cf. BRIGAGÃO, Clóvis; PROENÇA JR., Domício. Concertação múltipla – Inserção 

internacional de segurança do Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002. p. 121. 
134  Cf. FONTOURA, 1999a, 281p. 
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TABELA 3: Comparação do número de militares brasileiros 

enviados para a MINUSTAH com outras missões 
 

MISSÃO TOTAL 
DOMREP 1 
MINUCI 3 
MINUGUA 76 
MOMEP 191 
MONUA 74 
ONUC 179 
ONUCA 34 
ONUMOZ 284 
ONUSAL 84 
UNAMET/INTERFET/UNTAET 7 
UNAVEM I 16 
UNAVEM II 120 
UNAVEM III 390 
UNCRO 3 
UNEF 600 
UNIMOP 6 
UNIPOM 10 
UNMAMET 44 
UNOMIL 3 
UNOMUR 13 
UNPREDEP 5 
UNPROFOR 113 
UNSCOB 2 
UNSF 2 
UNFICYP 21 
UNTAES 11 
UNOMSA 12 
UNTAC 19 
UNOMOZ 300 
UNOCI 5 
UNFICYP 2 
UNMISET 3 
UNOGBIS 1 
MINUSTAH 1200 

 

FONTE: Cf. FONTOURA, 1999a, 202-210p. Disponível em: 
http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/unogbis/indice.htm. 
Acesso em: 08 de ago. 2004.  
 

4.2 A criação da MINUSTAH 

 

A MINUSTAH foi instituída pela resolução nº 1.542 (2004) e aprovada em 30 

de abril de 2004 pelo CSNU, com referência no capítulo VII da Carta das Nações 

http://www.exercito.gov.br/04Maoami/missaopaz/unogbis/indice.htm


 84

Unidas, que trata da ação relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de 

agressão, em face da devastação (pobreza absoluta, crescente violência urbana) 

que imperava na capital haitiana e da urgência da presença de forças militares e 

civis estrangeiras na contenção de conflitos internos no país135.  

A ausência de uma força estatal, o esquecimento e o desprezo por parte das 

grandes potências, que nada mais tem que explorar nessa empobrecida nação, 

levaram o povo haitiano a vivenciar o estado de natureza hobbesiano da guerra 

eterna, da luta de todos contra todos, já que se encontravam entregues a própria 

sorte, sem perspectivas de mudança ou mesmo salvação136.  

Rebeliões e levantes populares tornaram-se freqüentes para o povo haitiano. 

Essa nação de per si já possui uma conturbada história política. E, em fevereiro de 

2004, vivenciou uma das maiores crises políticas de toda sua história, Jean Bertrand 

Aristide foi deposto pela oposição depois de fracassadas tentativas de mediação 

feita pela Comunidade do Caribe (CARICON), Canadá, União Européia, França, 

OEA e ONU.  

Com o início de toda instabilidade política, o governo provisório, sob a 

gerência interina do Presidente da Suprema Corte, Bonifácio Alexandre, requisitou 

as Nações Unidas cooperação e assistência no processo de transição política e no 

estabelecimento da segurança. Assim, a MINUSTAH foi criada a partir de um apelo 

feito pelas forças interinas do Haiti à ONU, e não por uma imposição das Nações 

Unidas ou mesmo de grandes potências como os EUA. A partir de então, as Nações 

Unidas convidaram os países signatários para participar da missão e cumprir os 

propósitos previstos na Carta da ONU, de cooperação, promoção da paz e 

segurança137.  

Essa missão é caracterizada pelo caráter multinacional e tem o objetivo de 

promover o desenvolvimento econômico e social do Haiti, calcada no 

estabelecimento de um ambiente seguro e estável, no amplo apoio ao processo de 

redemocratização do país por meio de eleições, como também no combate à miséria 

                                            
135 Todas as resoluções da CSNU - ONU. Disponível em: 
    <http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html> Acesso em: 20 out. 2006. 
136 A presente dissertação não possui o escopo de analisar a história política do Haiti. No entanto, é  

necessário mencionar de forma breve alguns episódios, para que se possa entender sua realidade 
atual e a presença da missão de paz da ONU. 

137 Documento de liberação de imprensa (SC/8015) fornecido pelas Nações Unidas referente às  
resoluções do CSNU. Disponível em: <http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact2004sp.htm>  
Acesso em: 12 jun. 2006.  

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact2004sp.htm
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e na valorização dos direitos humanos. Além da ONU, a MINUSTAH conta com o 

apoio de órgãos como a OEA e a CARICON138. 

O efetivo militar inicial contou com o contingente de seis mil e setecentos 

homens oriundos da Argentina, Benin, Bolívia, Brasil, Canadá, Chade, Chile, 

Croácia, França, Jordânia, Nepal, Paraguai, Peru, Portugal, Turquia e Uruguai139. A 

liderança militar foi atribuída às tropas brasileiras, que somam mil e duzentos 

militares, e ao force commander da OEA e da CARICON. Além do setor militar, 

também estão presentes os setores policial (CIV POL — Civilian Police), eleitoral, de 

assuntos humanitários, de desmobilização, desarmamento e reintegração (DDR) e 

de direitos humanos. 

Dessa forma, a MINUSTAH vem demonstrar o forte comprometimento do 

sistema internacional, mais precisamente dos estados-membros da ONU, com os 

entraves políticos e sociais vivenciados pelo povo haitiano. A missão foi proposta por 

um período inicial de seis meses, sendo renovada diversas vezes140, demonstrando 

o desejo comum do GT (governo de transição) e das Nações Unidas de que o Haiti 

supere os desafios atuais.  

Reportando as características das missões de paz da ONU para a 

MINUSTAH, pode-se asseverar que ela tem sido pautada pelos princípios gerais das 

operações de paz, pelos regimentos internos da ONU e em obediência aos 

princípios constitucionais haitianos. Por outro lado, verifica-se que ainda é preciso a 

permanência de forças estrangeiras no Haiti, em virtude da instabilidade que ainda 

impera na região e da necessidade de fortalecimento da democracia haitiana, já que 

a realização das eleições é apenas o primeiro passo na longa trilha que leva à 

estabilidade, à democracia e ao desenvolvimento econômico e social141.  

Ainda a respeito da MINUSTAH, merece destaque o processo de realização 

das eleições no Haiti, pois se acredita que a definição democrática é responsável 

pela diminuição dos conflitos e da instabilidade, que ocorreram em 07 de fevereiro 

                                            
138 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS DAS NAÇÕES UNIDAS. Missão das Nações 

Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH). In Nações Unidas - UN, 2000 - 2004. Disponível 
em <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah> Acesso em 10 jul. 2005. 

139 Resolução da ONU n. 1542, (2004). Disponível em: 
<http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html> Acesso em: 06 jun. 2006. 

140 NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: <http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html> Acesso 
em: 20 out. 2006. 

141 REUTERS. Haiti pede à ONU que não abandone o país. Palavras do primeiro-ministro interino do 
Haiti, Gerard Latortue, ao Conselho de Segurança da ONU. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/materias/mundo/2284001-2284500/2284203/2284203_1.xml> 
Acesso em: 30 jun. 2006. 

http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/materias/mundo/2284001-2284500/2284203/2284203_1.xml
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de 2006 e René Préval foi eleito presidente. A sua vitória foi creditada a uma 

estratégia de distribuição dos votos brancos em seu favor, no lugar de anulá-los, 

fazendo que ele obtivesse mais de 50% dos votos, evitando a realização de um 

segundo turno142.  De acordo com a Constituição haitiana, o presidente, os 

senadores e os deputados são eleitos com a maioria absoluta dos sufrágios 

expressos. O Art. 185 do Decreto Eleitoral determina que os votos que não 

apresentam nenhuma escolha sejam contabilizados como válidos, tornando 

improvável que um candidato obtenha a maioria de votos no segundo turno e 

contrarie a Constituição. Assim, em uma situação como essa, não restam dúvidas de 

que o Conselho Eleitoral Provisório (CEP), com auxílio da Missão Internacional de 

Monitoramento das Eleições Haitianas (IMMHE)143, utilizou-se de uma lacuna 

constitucional para neutralizar os efeitos dos votos brancos no percentual de cada 

candidato, evitando a realização de um segundo turno e o aumento das tensões.  

A IMMHE é uma missão provisória, instituída com o propósito de auxiliar no 

andamento das eleições e na sua realização de acordo com as determinações 

nacionais e internacionais. Conta com a participação de 127 observadores que 

representam organismos eleitorais independentes dos seguintes países: Brasil, 

Canadá, Chile, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá e República Dominicana.  

É importante ressaltar que a atitude da comunidade internacional de 

compilação dos votos brancos como válidos no processo de redemocratização do 

Haiti foi justificada por ser prática internacional. No entanto, isso é um desrespeito ao 

voto direto, secreto e universal e aos princípios vislumbrados pela Carta das Nações 

Unidas de autodeterminação dos povos e de não-intervenção. Essa atitude teve 

amplo respaldo pela diplomacia e pelas forças militares brasileiras, devido à 

instabilidade que se avolumava naquele país. Em conversa no MRE com o 

Secretário de Divisão das Nações Unidas, Marcelo Bohlke confirmou que: 

 
O processo eleitoral ocorrido na MINUSTAH foi bastante criticado, 
pelo fato de utilizar dos votos em branco para favorecer o candidato 
Preval, no entanto, foi um artifício utilizado para evitar a eclosão de 
mais um conflito civil no Haiti. Essa atitude, segundo ele não é 
considerada como uma interferência nos assuntos internos e nem um 

                                            
142 MISSÃO INTERNACIONAL DE MONITORIAMENTO DAS ELEIÇÕES HAITIANAS (IMMHE). 

Informações disponíveis em: <http://www.mieeh-immhe.ca/default_e.asp>. Acesso em: 30 jun. 
2006. A diplomacia brasileira teve grande participação durante esse processo estratégico. 

143  Missão Internacional de Monitoramento das Eleições Haitianas. Disponível em: 
<http://www.mieeh-immhe.ca/media_oct0605_p.html> Acesso em: 15 abril 2006. 

http://www.mieeh-immhe.ca/default_e.asp
http://www.mieeh-immhe.ca/media_oct0605_p.html
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desrespeito aos princípios próprios das missões de paz, mas uma 
atitude necessária.144

 

4.3 Liderança brasileira e suas pretensões 

 

A participação do Brasil em operações de paz da ONU faz parte da história 

diplomática brasileira há muito tempo. Ocorre em regiões conturbadas. Variam de 

missões de desarmamento e contensão de conflitos a missões de observação 

eleitoral. Essa atuação acontece por meio das forças armadas, diplomáticas e 

auxiliares, devendo-se registrar que as Forças Armadas pátrias são bastante 

modestas em efetivos e equipamentos, se comparadas com as de países 

desenvolvidos. 

O convite feito pelas Nações Unidas ao Brasil foi aceito, principalmente, pela 

grave crise que o Haiti enfrentava e também pela forte pressão internacional. Foi 

uma oportunidade para o Brasil demonstrar ao sistema internacional que sua política 

de defesa da paz e da segurança, no cenário externo, condiz com as suas 

dimensões territoriais, com o seu contingente populacional, com suas estratégias 

geopolíticas e com a sua tradicional política pacifista de solução de controvérsias. E 

hoje, a influência brasileira na MINUSTAH resulta em grande reconhecimento por 

parte da sociedade internacional. A liderança militar brasileira representa uma 

indicação de responsabilidade e maturidade no quesito defesa da paz, estimulando 

a participação de outros países latino-americanos. 

A MINUSTAH destaca-se na história brasileira de operações de paz da ONU 

pelas seguintes razões — corresponde à primeira missão de paz da ONU liderada 

por forças militares brasileiras; trata de questões delicadas, como o restabelecimento 

da democracia no Haiti por meio de eleições livres e diretas, envolvendo sua 

indispensável mediação política; aumenta a possibilidade de o Brasil ocupar um 

assento permanente no CSNU.   

Mesmo diante das justificativas acima identificadas, devem ser levadas em 

consideração questões internas do Brasil, como as econômicas e sociais, que 

conflitam com a situação de liderança militar do País na MINUSTAH. A realização da 

operação requer dos cofres brasileiros quantias generosas, as quais, do ponto de 

                                            
144 BOHLK, Marcelo. A participação do Brasil na Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH). Brasília, 18 de outubro de 2006. (Entrevista Inédita). 
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vista da razoabilidade, poderiam ser empregadas em questões nacionais que 

necessitam de investimento governamental urgente. Ademais, na tentativa de tornar 

viável a inserção brasileira na missão, o governo cogitou a possibilidade de 

modificação da lei que regula a remuneração de soldados brasileiros em missões no 

exterior, de modo a equiparar aos valores desembolsados pela ONU.  

A Medida Provisória de nº 187, 13 de maio de 2004, convertida em Lei nº 

10.937, 12 de agosto de 2004, dispõe sobre a remuneração dos militares, a serviço 

da União, integrantes de contingente armado de força multinacional empregada em 

operações de paz, em cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em 

entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados pelo Congresso Nacional e 

sobre envio de militares das Forças Armadas para o exercício de cargos de natureza 

militar junto a organismo internacional145. 

Para Fernando Gabeira, a participação do Brasil na MINUSTAH é 

desproporcional a sua realidade. O País, além de enfrentar constantes crises na 

economia, direciona um montante financeiro para uma missão de paz no Haiti, não 

exclusivamente para fins altruísticos, mas para ter cargo permanente no CSNU146, 

opinião também defendida por Eugênio Diniz: 

 
O governo brasileiro tem claramente a intenção de obter um assento 
permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e, 
embora as autoridades diplomáticas brasileiras relutem em 
publicamente ligar a participação brasileira na Missão e o objetivo do 
assento permanente no Conselho, há relatos na imprensa de 
declarações de diplomatas de outros países que afirmam ser essa 
participação a “prova de fogo” da candidatura do Brasil ao assento 
permanente. Autoridades militares e membros do Ministério da 
Defesa, por sua vez, têm menos relutância em associar os dois 
temas. Também no Congresso Nacional, a associação entre as duas 
questões é clara, e feita explicitamente por lideranças governistas, 
como por exemplo, o Deputado Professor Luizinho, líder do Governo 
na Câmara dos Deputados147. 
 

O fato de o Brasil liderar militarmente a missão, no entanto, não deve ser 

visto apenas como um estratagema para se tornar um membro permanente do 

                                            
145 SCOLESE, Eduardo; SOLIANI, André. Brasil usa soldo para pagar missão no Haiti. Folha de São 

Paulo. São Paulo, 13 de maio de 2004. p. A-15. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Mpv/187.htm > Acesso em: 20 abril 
2007. 

146  HAITI nos quer aqui. Revista Istoé Dinheiro. São Paulo, n° 353, p. 46, jun. 2004. Semanal. 
147  DINIZ, Eugênio. O Brasil e a MINUSTAH. Disponível em:  
     <http://www.ndu.edu/chds/journal/PDF/2005/Diniz_article-edited.pdf > Acesso em: 20 abril 2007. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Mpv/187.htm
http://www.ndu.edu/chds/journal/PDF/2005/Diniz_article-edited.pdf
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CSNU. É preciso ter em mente que as questões históricas e a gravidade da situação 

no Haiti afastam a possibilidade de um outro país liderar a missão. A França e os 

EUA, por exemplo, tinham interesse na realização da missão, mas não poderiam 

liderá-la; os franceses, em virtude de sua relação histórica; os americanos porque já 

se haviam feito presentes na direção de outras intervenções. A respeito do desejo 

de ocupar um assento permanente no CSNU, o Secretário de Divisão das Nações 

Unidas no Itamaraty, Marcelo Bohlke, considera: 

O desejo brasileiro em tornar-se um membro permanente no CSNU é 
antigo, verificado desde a liga das nações, mas, no presente 
momento, a imprensa está hipervalorizando essa situação atrelando-
a à MINUSTAH, ou seja, tudo agora resume-se a Missão das nações 
unidas de Estabilização do Haiti. O que na prática não ocorre. 
Anteriormente, a possibilidade do Brasil ser membro permanente do 
CSNU não era aceita pela Inglaterra, porque esta temia que a França 
não se tornaria. Também não era desejado pela Rússia, pois havia o 
receio de que o Brasil fosse aliar-se aos EUA. Hoje, a situação é o 
inverso. O desejo brasileiro em ocupar um assento permanente nas 
Nações Unidas é apoiado por esses países, e não o é pelos EUA. O 
Brasil ampara e considera necessária a reforma ante as mudanças 
ocorridas no cenário internacional. O Itamaraty, por sua vez, 
considera que o ponto chave de reflexo numa ocupação de um 
assento permanente no CSNU é a questão econômica. É importante 
para países em desenvolvimento149. 

 

Jorge Zaverucha encara que esse desejo também é aceito pelos militares e 

tem profunda relação com a criação do MD, conforme se observa: 

 
O Ministério da Defesa, com suas limitadas atribuições, reflete o 
equilíbrio instável nas relações civil-militares existentes no Brasil. Os 
civis podem dizer que, assim como nas democracias maduras, 
criaram o Ministério da Defesa; os militares aceitam tal situação por 
almejarem um lugar para o Brasil no Conselho de Segurança da 
ONU, aumentando a importância do país, e de suas Forças 
Armadas, no cenário internacional150 (grifo nosso). 
 

Na visão de Antônio Jorge Ramalho: 

 
A justificativa que pode ser conferida ao empenho do Itamaraty e do 
Presidente da República decorre da necessidade de demonstrar 
coerência com o discurso afirmativo defendido no sistema 

                                            
149  BOHLK, Marcelo. A participação do Brasil na Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH). Brasília, 18 de outubro de 2006. (Entrevista Inédita). 
150 ZAVERUCHA, Jorge. A fragilidade do Ministério da Defesa brasileiro. Revista de Sociologia 

Política, Curitiba,  n. 25,  2005. p. 14.  
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internacional e a prática da política externa brasileira de defensor da 
paz e da segurança. Ele, por muito tempo, indagou se a contribuição 
do Brasil seria uma decisão acertada ou não, chegando a discutir 
essa atitude tanto no MD como no MRE. Hoje, enxerga como uma 
boa decisão que vem garantindo resultados positivos, podendo o 
país firma-se no sistema internacional de segurança e paz como um 
global player151. 
 

Em relação aos gastos feitos pelo Brasil na MINUSTAH, atesta-se que o seu 

comprometimento financeiro até o presente momento está avaliado em R$ 259,4 

milhões. No segundo semestre de 2004 foram gastos R$ 103,7 milhões; em 2005, 

R$ 141,4 milhões. E de janeiro a julho desse ano, a operação consumiu R$ 14,3 

milhões (Figura - 3). No entanto, o reembolso feito pela ONU nos últimos dois anos 

foi inferior a 50% desse valor (figura 04) e a ONU é devedora de R$ 243,59 milhões. 

O governo ainda dispõe de R$ 67 milhões do orçamento federal destinado à 

missão152. A ONU possui registros do orçamento entre 2005/2006 nessa missão 

avaliados em U$ 494, 887 milhões153.  

Segundo levantamento feito pela ONG Contas Abertas junto ao Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), além das 

despesas com armamentos e equipamentos militares, há o consumo de R$ 217 mil 

destinados à aquisição de material educativo e esportivo; R$ 40 mil em festividades 

e homenagens; as diárias no país e no exterior que somam R$ 3,14 milhões; R$ 6,1 

milhões com o uso de ligações telefônicas e internet e, por fim, R$ 1,16 milhões em 

passagens para o país e para o exterior 

 

                                            
151  DA ROCHA, A. J. Ramalho. A participação do Ministério da Defesa e do Ministério das Relações 

Exteriores na MINUSTAH. Brasília, 22 de setembro de 2006. (Entrevista Inédita). 
152  SEQUEIRA, Claudio Dantas. Equipe do Correio. Brasil recebe da ONU menos que o previsto. 

Disponível  em: 
   <http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=276353>. 

Acesso em: 01 nov. 2006. 
153  BERGO, TADEU BETTEGA. Operações Multinacionais - condicionantes para a participação 
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 91

                          Figura 3 - Investimento brasileiro na MINUSTAH 
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Fonte: SEQUEIRA, Claudio Dantas. Dados obtidos no levantamento feito pela 
ONG Contas Abertas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI). Equipe do Correio. Brasil recebe da ONU menos 
que o previsto.   
 

           Figura 4 – Reembolso da ONU e Déficit brasileiro 
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Fonte: SEQUEIRA, Claudio Dantas. Equipe do Correio. Brasil recebe da ONU menos 
que o previsto. Dados obtidos pelo levantamento feito pela ONG Contas Abertas junto 
ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).  

 
Constata-se, dessa forma, que o Brasil esta pagando um alto custo para 

participar dessa missão, o que se confronta com a realidade financeira, humana e 
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operacional das nossas Forças Armadas, que vivem sob restrições orçamentárias, 

sem valorização da sociedade e sem incentivos governamentais.  

Preservou-se na cultura brasileira o desapego a temáticas relativas à defesa 

e segurança, diferentemente do que ocorre nos EUA. Esse descaso pode ser 

justificado por diversas causas - a ausência de conflitos armados fronteiriços desde 

a guerra contra o Paraguai; sua extensão territorial e populacional; os graves 

problemas socioeconômicos, que fazem o governo centralizar suas atenções e 

investimentos em outras áreas; o trauma do regime militar. Existe um desconforto 

em discutir temas pertinentes aos militares, porque as “feridas” não foram 

cicatrizadas. Essas razões levam à existência de inércias burocráticas e à ausência 

de investimento nas Forças Armadas, que pode ocasionar até mesmo no seu 

desaparecimento. 

 

 4.4 Reflexo da participação brasileira por meio do MRE e do MD 

 

Analisar a atuação brasileira no sistema internacional em relação a temas 

pertinentes à manutenção da paz e à segurança, não pode ser feito exclusivamente 

com enfoque na diplomacia, deve-se examinar em conjunto com a representação de 

militares. Outrossim, é uma tarefa bastante difícil, já que se tratam de duas 

instituições governamentais que atuam dentro do discurso oficial e cada ministério 

possui uma estratégia particular de atuação no âmbito da defesa como ramificação 

da política externa.  

A obtenção de melhores resultados no trabalho entre o MD e o MRE 

depende primordialmente da implantação de uma maior articulação entre eles, o que 

não ocorre. Há ações que compreendem a atuação conjunta, todavia confrontam-se 

com a insuficiência de instruções que tratem dessa relação bilateral, necessitando 

de um banco de dados com informações atualizadas e precisas sobre essa 

interação. Esse entrave pode ser comprovado pela falta de interesses desses 

ministérios em disponibilizarem esclarecimentos ou mesmo pela troca de 

experiências e recomendações. Essa situação foi bastante perceptível na tentativa 

de dissecar a conexão entre essas forças na MINUSTAH.  

A participação militar em assuntos de segurança internacional é orientada 

pela PDN, que considera as ações diplomáticas como a primeira estratégia de 

solução de litígios e as forças castrenses como detentoras de credibilidade capaz de 
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dissuadir conflitos. Assim, a MINUSTAH pode ser interpretada, do ponto de vista 

interno, como uma tentativa de pôr em prática os preceitos estabelecidos na PDN 

para o MD e o MRE. E ainda como uma maneira do Brasil firmar-se no sistema 

internacional e oferecer solidez ao seu discurso, que o coloca numa posição de 

defensor da paz. O Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos detentores de 

forças armadas, não faz uso de suas forças singulares como máquinas de guerra, 

mas como um instrumento capaz de ser utilizado na defesa da Pátria, um dispositivo 

de apoio e dissuasão. Aqui se enfatiza, mais uma vez, a associação estratégica da 

política externa brasileira com o pensamento grotiano de subestimar o conflito e 

favorecer a cooperação. 

Prevalece no senso comum que a contribuição nacional nessa missão 

originou-se a partir de um convite direto feito pelo Presidente da França, Jacques 

Chirac, ao representante do governo brasileiro em 04 de março de 2004, para que 

liderasse a MINUSTAH, afirmando que também era um desejo do ex-Secretário 

Geral da ONU, Kofi Annan154. Assim, o mencionado convite resultou em uma 

mensagem presidencial ao Congresso solicitando o envio de 1.200 soldados três 

meses antes do início da mesma155. 

No discurso defendido pelo Itamaraty por Marcelo Bolhk: 

 
A determinação do Brasil em participar como líder militar partiu de 
um convite feito pelas Nações Unidas com aprovação do Congresso 
Nacional, tendo sido proposta primeiramente ao MRE e depois ao 
MD. Não obstante, essa justificativa seguida pelo discurso oficial da 
chancelaria reflete a dificuldade que o Itamaraty tem em assumir a 
exclusividade de decisões relacionadas às estratégias internacionais 
que envolvam o Brasil. Para o Itamaraty, a relação entre o MRE e o 
MD é uma atuação cooperativa, em que há perfeita interação entre 
os dois ministérios (convites para a realização de palestras, viagens), 
chegando a ser comparada como as duas faces da mesma 
moeda156. 
 

                                            
154 BECK, Martha; OLIVEIRA, Eliane. O Brasil pode comandar missão no Haiti. O Globo. 05 de março 

de 2004. p. 38.  
155 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Mensagem, nº 205, de 05 de maio de 2004, do Presidente da 

República ao Congresso sobre tropas brasileiras para o Haiti.  Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/atos/destaque/mens_haiti> Acesso 
em: 15 abril 2007.  

156 Conversa com o diplomata Marcelo Bolhk, secretário da Divisão das Nações Unidas no Itamaraty, 
ocorrida no dia 18. 09.06, Itamaraty – DF. (Entrevista Inédita).  

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/atos/destaque/mens_haiti
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A participação brasileira na MINUSTAH tem sido considerada pelas 

autoridades157 ligadas à missão uma experiência única de grande aprendizagem 

intelectual e funcional para os militares, que permite a aquisição de conhecimento e 

maturidade aos soldados por enfrentaram as mais variadas adversidades, 

especialmente porque a atuação do Brasil tem sido na região de Cité Soleil, uma 

área bastante conturbada. 

Quanto à aprovação da medida que autorizava a participação brasileira na 

MINUSTAH, alguns deputados demonstraram resistência, principalmente, o 

Deputado Federal Fernando Gabeira (PV), alegando que o Brasil deveria priorizar os 

entraves internos158. Dentre os partidos que fizeram oposição, destacam-se o extinto 

PFL, o PSDB, o PDT, o PPS e, inclusive, integrantes do Partido dos Trabalhadores 

(PT)159. No Senado, o projeto foi submetido à votação do Plenário com aprovação de 

trinta e oito votos contra dez, promulgando, dessa forma o decreto que autorizava o 

envio de militares brasileiros para o Haiti160. 

Ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão competiu a avaliação 

da liberação dos créditos extraordinários durante a MINUSTAH, tendo em vista a 

previsão de retardamento do reembolso das despesas pela ONU161. No que 

concerne ao Ministério da Fazenda, não há publicações sobre o seu entendimento. 

No entanto, é óbvio que sem o seu aval, a missão não teria sido realizada, em face 

da política adotada de defesa da solidez econômica e centralização na tomada de 

decisões referentes ao fornecimento de verbas. A execução orçamentária da União 

de 2005 do MD destina como crédito extraordinário para a MINUSTAH o valor de R$ 

85.580 milhões, já tendo sido pago R$ 54.153 milhões162. 

                                            
157 Essa idéia de atualização e enriquecimento prático para as forças armadas é presente tanto nos 

discursos do Itamaraty quanto nos do Ministério da Defesa, verificado através das entrevistas 
realizadas com o Diplomata Marcelo Bolhk, secretário da Divisão das Nações Unidas no Itamaraty, 
ocorrida no dia 18. 09.06, Itamaraty — DF e pelo Professor Antônio Jorge Ramalho, membro da 
Divisão de Estratégias do Ministério da Defesa.  

158 GABEIRA, Fernando. Tropas Brasileiras no Haiti. Disponível em:  
    <http://www.gabeira.com.br/causas/causas > Acesso em: 01 de maio de 2007. 
159 AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Ministros defendem envio de soldados para o Haiti. A 

Semana, 10 de maio de 2004.  
160 KRAKOVIS, Fernanda et. al. Câmara aprova envio de soldados brasileiros ao Haiti. Folha de São 

Paulo. 14 de maio de 2004. p. A-10. MADUEÑO, Denise. Câmara aprova envio de tropas ao Haiti. 
O Estado de São Paulo. 14 de maio de 2004. p. A-15.   

161 GODOY, Roberto. Brasileiros devem entrar em combate no Haiti. O Estado de São Paulo. 06 de 
maio de 2004. p. A – 20. 

162  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO — 2005. Disponível em: 
www.camara.gov.br. Acesso em: 20 mar. 2005. 

http://www.gabeira.com.br/causas/causas
http://www.camara.gov.br/
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Analisando a participação desses dois ministérios na missão do Haiti, 

observou-se que há muita articulação profissional e operacional, mas o mesmo não 

ocorre para a formulação de uma estratégia de longa permanência do Brasil no Haiti. 

Essas questões são determinadas apenas pelo Itamaraty, embora a missão 

dependa da presença militar para uma série de fatores, entre eles, defesa, 

mediação. Também por suas pretensões para com o CSNU.  

Fica, dessa forma, evidenciada a falta de uma transparente articulação entre 

essas forças, assemelhando-se, inclusive, ao distanciamento entre a Caserna e a 

Chancelaria. Isso demonstra que o Itamaraty necessita das Forças Armadas para o 

Brasil ir ao Haiti, mas se comporta como se fosse uma decisão particular do MRE. A 

política externa brasileira, porém, segue exclusivamente os passos direcionados 

pelos diplomatas. João Paulo Alsina Jr. enfatiza que: 

 
O Itamaraty não reconhece no poder militar um instrumento eficaz 
para a projeção internacional do país e a participação do Brasil em 
missões de paz corresponde a uma articulação bastante conveniente 
e necessária a sua inserção no cenário internacional. Essa 
participação, por outro lado, é a única razão da atuação dos militares 
nas questões internacionais 163. 
 

Os militares foram ao Haiti para cumprir uma determinação do Presidente da 

República, que ocorreu sem a realização de debates entre a Presidência, o MD e o 

MRE. De qualquer forma, seu ingresso tem sido bastante lucrativo para a Caserna, 

principalmente, pelo fato de os militares estarem, pela primeira vez, no comando de 

uma missão de paz e em situação de combate real, na qual há grande rotatividade 

(a cada seis meses um contingente de soldados é substituído por outro), 

representando elevado preparo operacional. 

Não se está afirmando que prepondera uma rivalidade entre esses dois 

ministérios, mas inexiste clara coordenação entre eles. O MD ainda não conseguiu 

firmar-se estrategicamente, o que não ocorre com o MRE, que a cada dia disputa 

com outros órgãos espaço e domínio estratégico, como, por exemplo, ocorreu na 

negociação da dívida externa, que antes era exclusiva do MRE, e hoje é feita pelo 

                                            
163  ALSINA JR., João Paulo Soares. Para que o Brasil precisa das Forças Armadas? In: Revista Cena 

Internacional, Relnet, Ano 5, nº 2, p. 02-32, 2003. Disponível em: <http://www.relnet.com.br/cgi-
bin/WebObjects/RelNet.woa/1/wo/LmpVfZDweasqLrV5XPQKtg/11.19.1.0.0.3.3.5>. Acesso em: 19 
abril 2006. 

http://www.relnet.com.br/cgi-bin/WebObjects/RelNet.woa/1/wo/LmpVfZDweasqLrV5XPQKtg/11.19.1.0.0.3.3.5
http://www.relnet.com.br/cgi-bin/WebObjects/RelNet.woa/1/wo/LmpVfZDweasqLrV5XPQKtg/11.19.1.0.0.3.3.5
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Banco Central164. Desse modo, a Chancelaria vem procurando centralizar o que eles 

fazem de melhor, incluindo questões relativas à ONU, defesa da paz e da 

segurança, o que justifica a falta de articulação conjunta entre ela e o MD na tomada 

de decisões na MINUSTAH. E isso se agrava com o fato de que a situação do 

daquele país não permite previsões de finalização da missão. 

Na visão de Morton H. Halperin, os fatores que influenciam os resultados 

das decisões dos órgãos burocráticos na política externa e na domestica são as 

posições exercidas dentro de todo o sistema. E elas são tomadas com base em uma 

política pré-existente, na tentativa de manter o status quo do poder ou dominação: 

 
The main factors that influence the outcome — as far as the 
bureaucratic system is concerned — are the standing of the 
participants, the rules (formal and informal) that guide the issue 
through the system, the information and analysis used by the 
participants to select from alternative positions and to argue their 
cases. […] The bureaucratic system is basically inert; it moves only 
when pushed hard and persistently. The majority of bureaucrats 
prefer to maintain the status quo, and only a small group is, at any 
time, advocating change. Time and resources of any one person in 
the bureaucracy are limited, and when a participant does desire 
change, he must carefully the issues on which to do battle165. 

 

Compreender a interação entre duas grandes forças institucionais, como as 

Forças Armadas e a Chancelaria, a partir das alusões acima não é diferente. A 

contribuição desses órgãos na MINUSTAH é essencial para entender a política 

externa brasileira no quesito defesa da paz e segurança internacional, inclusive se 

há ou não tentativa de manutenção do poder vigente de cada um.  

É importante considerar que o Brasil agiu corretamente ao enviar tropas ao 

Haiti. No entanto, não o fez apenas por questões humanitárias, mas também por 

elevadas pretensões políticas. A sua contribuição no desmembramento das tensões 

e no fortalecimento da democracia no Haiti não lhe proporcionou, até o presente 

momento, nenhum ganho financeiro. Porém, cresce a possibilidade de o País firmar-

se líder na América Latina nas questões de paz e segurança. É uma maneira de 

                                            
164 Informações sobre a negociação da dívida externa podem ser vislumbradas pelo artigo Dívida 

Externa Negocial. Disponível em: <http://64.233.179.104/scholar?hl=pt-
BR&lr=&q=cache:nOTKHfawIhcJ:www.8ung.at/primusvicus/Hist%25F3ria_Divida_Externa_BC.pdf+
+banco+central+negociador+d%C3%ADvida+externa%3F> Acesso: 10 nov. 2006. 

165 HALPERIN, Morton H. Bureaucratic politics & foreign policy. Washington: The Brookings 
Institution, 1974a. pp. 99-115. 

 

http://64.233.179.104/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=cache:nOTKHfawIhcJ:www.8ung.at/primusvicus/Hist%25F3ria_Divida_Externa_BC.pdf++banco+central+negociador+d%C3%ADvida+externa%3F
http://64.233.179.104/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=cache:nOTKHfawIhcJ:www.8ung.at/primusvicus/Hist%25F3ria_Divida_Externa_BC.pdf++banco+central+negociador+d%C3%ADvida+externa%3F
http://64.233.179.104/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=cache:nOTKHfawIhcJ:www.8ung.at/primusvicus/Hist%25F3ria_Divida_Externa_BC.pdf++banco+central+negociador+d%C3%ADvida+externa%3F
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concretizar seu discurso político, demonstrando que o País não ocupa apenas a 

posição de articulador na OMC, é também um global player. No plano político, foi um 

grande avanço o Brasil ter liderado militarmente a MINUSTAH, pois nas outras 

missões o País ocupava função secundária. 

Outrossim, é válido entender de que forma ocorre a articulação entre estas 

duas burocracias — o MD e o MRE. Este é um órgão centenário, com amplo 

reconhecimento no sistema internacional, detentor de uma política própria, com 

consistentes elementos organizacionais; aquele, um órgão em fase de 

desenvolvimento e carecedor de estratégias políticas peculiares, que não conseguiu 

firmar-se na política brasileira nem mostrar a finalidade de sua criação. As suas 

forças (exército, marinha e aeronáutica) atuam de forma isolada politicamente, como 

se não houvesse um ministério que as une. A própria Política de Defesa Nacional, 

que traça o perfil da política externa dos militares no âmbito externo, é tão primária e 

superficial quanto àquela de 1996. Ela continua sendo desconhecida fora das Forças 

Armadas e com pouca discussão entre diplomatas e políticos.  

No caso da articulação entre esses órgãos no Haiti, pode-se asseverar que 

ocorre apenas do ponto de vista operacional e profissional. As estratégias a serem 

tomadas nessa missão continuam sendo incumbência do MRE, que determinará, 

inclusive, até quando o Brasil permanecerá em terras haitianas, uma vez que elas 

carecerão de ajuda internacional ainda por muitas gerações.  

O problema maior entre os dois ministérios é institucional, em face da 

ausência de interlocução na tomada de decisões e estratégias. O que leva cada um 

a se comportar, no quesito de defesa internacional, como se possuísse agendas 

próprias, independentes. Como se quisessem demonstrar sua força e competência 

individual na segurança e defesa internacional. Embora, o Presidente Lula tenha 

nomeado um diplomata, José Viegas, para conduzir o MD, a articulação interna 

entre eles praticamente inexiste. São poucos os diplomatas que têm conhecimento 

sobre defesa e sobre as precariedades por que vêm passando as Forças Armadas, 

conforme pode ser evidenciado através das observações feitas por Jorge Zaverucha: 

 
Lula indagou aos três comandantes militares do governo de FHC se 
aceitavam o nome de Viegas. Com o sinal positivo dos comandantes, 
Lula confirmou o nome do novo Ministro. Desse modo, Viegas 
começou a cair antes mesmo de assumir, ao tornar-se refém das 
Forças Armadas. Teria que se contentar em ser, como seus 
antecessores, uma “rainha da Inglaterra”, ou seja, um despachante 
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dos interesses militares, algo improvável, dada a rivalidade 
corporativa entre o Itamaraty e as Forças Armadas (grifo nosso)166. 

  

Não há, portanto, uma rivalidade, mas sim uma luta por poder. O Itamaraty 

disputa espaço e prestígio, pois tem perdido espaço na articulação de algumas 

áreas políticas. Muitas temáticas eram exclusivas do MRE, como a negociação de 

dívida externa e questões agrícolas e industriais. O Itamaraty tem procurado, nos 

últimos anos, concentrar-se naquilo que faz de melhor, que é lidar com a OMC e 

com a ONU. Assim, como o MD ainda não conseguiu determinar até onde deseja 

articular, “dar as cartas”, o MRE procura centralizar as questões de defesa da paz e 

da segurança internacional, como tem ocorrido na MINUSTAH.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
166 ZAVERUCHA, op cit. p. 9. 
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CONCLUSÃO 
 

Nesta dissertação, buscou-se demonstrar de que forma ocorre a articulação 

entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa na condução da 

política de defesa como ramificação da política externa, tendo como caso 

exemplificativo a Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti - MINUSTAH. 

Para alcançar essa finalidade foi preciso inicialmente descrever o atual 

sistema internacional, considerando-o um reflexo da política praticada no período da 

Guerra Fria e após os ataques terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001 no 

território norte-americano. Feito o relato sobre o atual cenário externo, remete-se à 

elucidação da contribuição brasileira na promoção e estabelecimento da paz ao 

contribuir com os esforços promovidos pela ONU mediante a adesão dos tratados 

TIAR, TNP e Tlatelolco e das operações de paz da ONU. A respeito do papel que o 

Brasil vem desempenhando no sistema internacional, Gelson Fonseca Jr. assevera: 

 
[...] A participação do Brasil nas missões de paz reflete fielmente, 
exceto em casos específicos, a importância no mínimo secundária 
que o país tem [e quer ter] no ordenamento das relações 
internacionais, mormente no campo da segurança167. 
 

Assim, o que se pretende desdobrar é que a ação externa do Brasil tem 

aumentado cada vez mais, guiando-se de acordo com o art. 4° da CF/88; com 

respeito ao Direito Internacional, ao multilateralismo e à cooperação. Esse respaldo 

brasileiro ocorre com a colaboração de diplomatas e de outros operadores 

institucionais, e.g., os militares. Tentou-se, dessa forma, no capítulo primeiro, tornar 

evidente a prática nacional no cenário internacional e demonstrar a adequação do 

modelo grotiano ou racionalista na explicação da política externa brasileira. 

A partir da discussão sobre a contribuição brasileira na busca por segurança, 

desarmamento e estabelecimento da paz no sistema internacional, partiu-se, no 

capítulo II, para a descrição da política externa implantada pela gestão Lula por meio 

de um arcabouço no mínimo capaz de dar conta da realidade vivenciada. Constatou-

se que dentre as preferências executadas pela política externa brasileira, a questão 

                                            
167  BORGES, João Marcelo.; GOMES, Renato Couto. Notas sobre as Missões de Paz da Onu. In: 

BRIGAGÃO, Clóvis.; PROENCA JR., Domício. (Orgs.). Panorama Brasileiro de Paz e 
Segurança. Rio de Janeiro:Hucitec, 2004. p. 322. 
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concernente à defesa e segurança possui baixa prioridade em comparação com a 

promoção do comércio e da cooperação. Considera-se que essa realidade pode, 

inclusive, estar associada à ausência de ameaças externas ao Brasil, uma vez que 

está localizado numa região pacífica, sem grandes conflitos que ponham em perigo 

a estabilidade. Essa política confirma a premissa racionalista de que o sistema 

internacional é desprovido de um Leviatã universal, mas há a possibilidade de 

vínculos ou alianças entre os Estados. Segundo Nizar Messari, a determinação das 

preferências reside na relação entre estrutura e agente: 

 
Na visão dos construtivistas, os interesses e as preferências são 
determinados por meio de processos comunicativos e de interação 
social. Interesses e preferências não são pré-dados e sua construção 
se faz no decorrer da interação entre agentes e dos processos de 
comunicação entre esses agentes168. 

 

Nessa perspectiva, percebe-se que a análise da defesa e segurança como 

parte da política externa deve ser feita a partir da racionalidade existente entre as 

instituições, no caso o MRE e o MD, em face dos meios alcançados e dos meios 

dispostos à sua obtenção. O institucionalismo histórico, por sua vez, também se 

ajusta ao objetivo de análise da presente dissertação, pois ele é utilizado como um 

instrumento de explicação de determinadas situações relacionadas com as 

instituições políticas em questão, e.g., o modo de organização, as preferências, a 

distribuição desigual de poder e de recursos. Assim, a partir da observação histórica, 

da delimitação das prioridades e da racionalidade seguida por cada instituição foi 

possível entender de que forma ocorre a articulação entre o MRE e o MD na 

MINUSTAH, objeto de estudo da presente dissertação. 

Com base nas observações acima, foi possível, no terceiro capítulo, 

demonstrar de que forma ocorrem as políticas efetivamente praticadas pelo MRE e o 

MD na intersecção entre política externa e política de defesa no sistema 

internacional. A criação da PDN e o MD são mecanismos que configurariam 

alternativas de aproximação entre os militares e a Chancelaria. O MD sintetizaria o 

diálogo entre o Itamaraty e as Forças Singulares, ao tratarem de questões relativas à 

defesa e segurança, não sendo mais preciso tratar com os três ministérios militares 

                                            
168 MESSARI, Nissar. Segurança no pós-Guerra Fria: o papel das instituições. In: ESTEVES, Paulo 

Luiz. (Org.). Instituições internacionais: comércio, segurança e integração. Belo Horizonte: 
PUC Minas, 2003. pp. 176-192. 
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além do EMFA, o que de fato ocorre. A PDN, por sua vez, proporcionaria ao país a 

oportunidade de ter um documento sobre política de defesa. Por outro lado, nenhum 

nem outro podem ser utilizados como mecanismos de convergência entre a 

Chancelaria e os fardados, porque a política seguida pelos militares continua 

inalterada, mesmo após a fundação do MD, o que também ocorre com o MRE. E a 

PDN não tem potencial suficiente para criar um canal de interlocução entre eles de 

orientação de uma política comum ou de integração.  

O fato do MRE e do MD possuírem perceptível autonomia na formulação de 

políticas setoriais pode estar atrelado aos seguintes elementos: o excesso de 

autoritarismo existente entre os fardados, herança que prevalece desde o regime 

militar, já que os militares esquivam-se de se subordinarem ao poder civil. Menciona-

se, também, a oposição feita pelo Itamaraty em dividir poder na tomada de decisão 

de assuntos estratégicos de âmbito internacional, algo até previsível, devido a 

constante disputa por poder no processo de execução de políticas públicas. Dentre 

as políticas adotadas pelo MRE, a única situação em que é clara a utilização das 

Forças Armadas como instrumento capaz de projetar o Brasil internacionalmente é 

nas operações de paz da ONU. Um outro inibidor pode ser associado à 

despreocupação do Legislativo na elaboração e aprimoramento de políticas de 

defesa e segurança, preferindo as questões econômicas, comerciais e de 

cooperação.  

Verificou-se, ainda, que defesa e segurança externa são caracterizadas, 

hoje, pelo Executivo, Legislativo e pela opinião publica como temas que despertam 

pouco interesse e prioridade, autonomia desprestigiada e desconhecimento popular, 

adequando-se à teoria da interdependência complexa de Nye e Keohane, ao 

considerarem que a força militar não se sobressaia em relação às outras formas de 

poder, a econômica, por exemplo. O fato de as Forças Amadas serem utilizadas 

apenas em situações de dissuasão é fortalecido, também, pela teoria da balança do 

poder, que encara o poder militar como desnecessário, devido ao contexto sul-

americano de segurança, no qual o Brasil está inserido. 

Nessa linha, optou-se, no capítulo IV, pela análise da política existente entre 

o MRE e o MD na MINUSTAH para, daí, concluir se nessa missão é possível 

encontrar elementos cooperativos entre essas instituições.  

Como pano de fundo, utilizou-se um breve apanhado histórico sobre a 

colaboração nacional em missões de paz, na tentativa de compreender as razões da 
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liderança brasileira na MINUSTAH, a partir do auxílio de diplomatas e militares. 

Sendo, portanto, inegável o auxílio brasileiro na redução das tensões internacionais, 

ao cumprir com o papel humanitário, modus operandi tradicional da sua política 

externa.  

Com a liderança da militar da MINUSTAH, o Brasil pode vir a exigir do 

sistema internacional uma posição de global player em relação à defesa da paz e da 

segurança internacional. Demonstrando, portanto, que além de ser referência nas 

transações comerciais, também possui competência no âmbito da negociação pela 

imposição da paz global. Não havia, antes da participação no Haiti, tal possibilidade. 

Demais, foi a primeira missão que o Brasil utilizou como instrumento de promoção, a 

fim de candidatar-se a membro permanente da CSNU. 

Por outro lado, ao examinar a influência da Chancelaria e da caserna nessa 

missão, ficou claro que as diretrizes presentes na PDN e os princípios abrangentes 

da Constituição são insuficientes para delinear a política efetivamente praticada por 

cada instituição. Nem mesmo a presença dos adidos militares nas embaixadas é 

suficiente para gerar uma política entre os militares e os diplomatas. Embora a 

participação brasileira na MINUSTAH esteja atrelada a objetivos como paz, 

segurança, promoção da política nacional para vir a ocupar um assento permanente 

no CSNU, essa operação não representou alteração ou inovação alguma nas 

políticas setoriais praticadas pelo MRE e pelo MD.  

Foi possível perceber que a relação entre esses órgãos ocorre de forma 

superficial, sem aprofundamentos cooperativos, por meio de palestras, cursos, 

algumas viagens em conjunto e operações de paz da ONU. Essas são as poucas 

situações capazes de reunir as mais altas esferas institucionais para tratarem de 

assuntos pertinentes à defesa e segurança.  

A inviabilidade de uma articulação pode ser associada às próprias 

instituições, que favorecem para que essa relação ocorra apenas superficialmente. É 

difundida, entre as instituições brasileiras, a idéia de que a formação de uma política 

cooperativa entre órgãos com funções comuns acabaria por permitir que a ação de 

apenas um refletisse o fracasso ou ineficiência do outro. E isso pode ser encontrado 

na relação entre diplomatas e militares por serem funções complementares, embora 

o Itamaraty não considere, pois disputa a cada dia espaço e domínio estratégico em 

temáticas concernentes à política externa brasileira. 
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É evidente que o Itamaraty utiliza o braço forte como instrumento de 

respaldo na MINUSTAH. No entanto, seria surpreendente que tal missão fosse 

capaz de alterar uma política tão arraigada como a do MRE, fazendo que fosse 

intensificada a sua articulação com o MD. O mesmo ocorre com os militares, que 

ainda não se adaptaram com a criação de um único ministério como órgão regulador 

das Forças Singulares, visto que conviveram com uma política que lhes concedia 

total autonomia durante décadas. Dessa forma, seria praticamente improvável que 

uma missão de paz modificasse significativamente esse quadro. Para que de fato 

existissem mudanças desse tipo, seria necessário um maior comprometimento do 

Poder Executivo e do Legislativo e, conforme foi observado, isso de fato não ocorre 

no atual momento político. O interesse do Executivo é pequeno, sem grandes 

realizações, por temas relacionados com defesa. No Legislativo é limitado o número 

de deputados e senadores que possuem conhecimento sobre defesa e segurança. 

Esses, porém, não possuem nenhuma política de médio-prazo, em suas comissões 

de relações exteriores e defesa que altere tal realidade.  

Assim, não há rivalidade e cooperação. O vínculo entre eles se dá 

superficialmente na execução da política externa. Pode-se asseverar que a política 

de defesa executada no sistema internacional encontra-se desconexa. O MRE, ao 

invocar determinado tratado internacional, faz a partir de deliberações exclusivas 

com o Presidente da República. As questões sobre segurança fronteiriça são feitas 

apenas entre os militares e cada força possui uma estratégia exclusiva de execução, 

que não leva em conta a das outras. Essas questões levam a crer na gritante falta 

de integração entre essas políticas.  

Concluímos que a solução efetiva para a ausência de uma evidente 

cooperação entre o MRE e o MD só poderá acontecer quando todos tiverem 

conhecimento sobre os assuntos relacionados com defesa e segurança, 

especialmente o Executivo e o Legislativo. Seria um trabalho centrado na 

demonstração da necessidade de que órgãos que possuem áreas comuns devem 

atuar de forma cooperativa. Para tal, a sociedade deverá estar mais próxima dos 

debates sobre defesa e política externa através da publicação das informações 

sobre as decisões, questões econômicas e políticas. A fim de que num futuro 

próximo, o Brasil possa ultrapassar a linha que os separa dos países desenvolvidos.  
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